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KRISLAI
Pakilo ar nupuolė? 
Tokių mokslininkų bijo 
Lietuva ir Londone 
Reikia susirūpinti 
Ir “siaurapročiai” ir 

“siauraregiai”
Kodėl kunigai meta 

kunigystę?

Rašo A. Bimba

Prancūzijoje De Gaulliui 
^markiai laimėjus rinkimus, 
Amerikos komercinė spauda 
panašavo Prancūzijos Komu
nistų Partijai didžiulį nuo
smukį. Bet pagal pranešimus 
iš Paryžiaus, šie metai Komu
nistų Partijai pasėkmingiausi 
iš visų pastarųjų dvidešimt 
metų, šiemet nuo metų pra
džios partijos eilės padidėjo 
51,000 narių!

Iki šiol 1962 ipetai buvo 
skaitomi rezultatyviausiais, 
bet tada per pirmąjį pusmetį 
partija laimėjo tik 48,000 
naujų narių.1

Vadinasi, Prancūzijos. Ko
munistų Partijos prestižas per 
rinkimus ne tik nenupuolė, 
bet dar gerokai pakilo.

Indijos vyriausybė nebeno
rinti įsileisti Amerikos moks
lininkus. Paaiškėjo, kad ka: 
kurie mūsų mokslininkai yrs 
Centrinės žvalgybos Agentū
ros (ČIA) arba Pentagono už- 
angažuoti šnipai. Jiems ten ne 
Mokslinė veikla rūpi, bet šniu 
kštinėjimas ir šnipinėjimas.

Sakoma, kad dabar kiekvie 
nas amerikietis mokslininkas, 
jeigu jis nori darbuotis Indi
joje, turi prisiekti, kad jis nė
ra nei ČIA, nei Pentagono 
agentas!

Matote, prie ko priveda vy
riausybės užsieninė politika.

Kaip pernai MontrealvR, 
taip šiemet Londone Lietuva 
pasirodo labai gražiai. Ji da
lyvauja Tarybų Sąjungos pra
monės ir prekybos parodoje. 
Jau įvyko “Lietuvių diena”. 
Praėjo kuo puikiausiai.

Vieną vakarą įvyko lietuvių 
koncertas. Dainavo V. Dau
noras ir E. Saulevičiūtė 
grojo “Lietuvos’ 
kanklininkai,
lietuviškos dainos ir muzik 
labai patiko, 
dėjo ilgais ir karštais aplodi 
Sientais.

Tai puiku, tai gera! TarV- 
biį/Lietuva turi kuo pasirody
ti ir kuo pasididžiuoti vi^ų 
tautų akyse.

r 
ansamblio 

Londoniečianįs 
a

Jie artistus If-

Neseniai įvykusiame Lietu
vių Literatūros Draugijos Cen
tro Komiteto susirinkime sek
retorė Ieva Mizarienė prane
šė, kad dar gerokas trečda 
narių tebėra nepasimokėję sa
vo duoklių.

Reikia susirūpinti. Kuopos 
pradės laikyti susirinkimus. 
Reikia žiūrėti, kad nė vien 
narys neišsibrauktų. Gal r 
rys yra pamiršęs, 
ateiti į susirinkimą, reikia a 
lankyti ir paraginti užsimok 
ti.

i|as 
a- 

gal negali 
P- 
:e-

Nesijuokite, bet tikra tie
sa, kad nuo dabar visas “Lie
tuvos vadavimo” biznis ; 
klauso Nixoniutei. Taip p’a- 
neša Chicągos “Draugas” 
(rugp. 9 d.). Nužemintai “pa
prašyta Nixono duktė pažaiė- 
jb tėvą įprašyti, kad jis rū
pintųsi Lietuvos išlaisvinimu”.

(Tąsa 6-me pusi.)

Ragina konvenciją 
nominuot McCarthy

Derybos Vietnamo 
klausimu nevyksta

New Yorke įvykęs Ma
dison Square Gardene mi
tingas entuziastingai pasi
sakė už McCarthy kandida
tu r ą. Ragina demokratų 
konvenciją nominuoti Mc
Carthy, kaip kovotoją už 
taiką.

Tokioje pat dvasioje bu
vo pravesti masiniai mitin
gai 29 miestuose. Bostone 
dalyvavo daugiau kaip 50, 
000 žmonių. McCarthy kal
bėjo 40 televizijos stočių.

Pasiusta 100,000 laiškų

Nixonas panaudotu atominius 
ginklus, sako londonietis

Londonas. — Dienraš č i o 
“Times” politinis komenta
torius Richard Keren, da
lyvavęs respublikonų kon
vencijoje, dabar rašo savo 
laikraštyje įspūdžius, ku
riuose pažymi, kad Nixonas 
naudotų atominius ginklus.

Rugpjūčio 8 d. “Times” 
laidoje skambėjo antraštė: 
“Nixonas priminė branduo
linius ginklus” Vietnamo 
kare. Heren rašo, kad Ni-

,Vokieti j os Komunistų P arti j a 
kovoja už legalizavimą

Berlynas, (Tass-Elta). — 
Vokietijos Komunistų parti
jos CK paragino visus de
mokratus Vokietijos Fede- 
rat y v i n ė j e Respublikoj e 
rugpjūčio 17 d., minint 12- 
tąsias metines, kai neteisė
tai buvo uždrausta Vokieti
jos Komunistų partija, pa
reikalauti legalizuoti parti- 
ją. • ' p 1

12 metų, praėjusių nuo 
neteisėto Vokietijos Ko
munistų partijos uždrau-

Negrai priešingi remti Agnew
Baltimore. — Marylan d o kandidatu į vice preziden- 

aubernatorius Agnew jau 
visai prarado tarp negrų 
gerą vardą. Kai jis buvo 
kandid a t u gubernatoriaus 
vietai, daugelis negrų jį pa
rėmė, nes jis tuomet žadė
jo kovoti rasinę diskrimina
ciją. Bet patapęs guberna
torium , jis parodė savo ra
sistinį veidą.

Dabar Agnew iškeltas

Ką Gus Hali pasakė 
apie rep. tikėtą

Komunistų Partijos gene
ralinis sekretorius Gus Hali 
nasakė, kad Nixono-Agnew 
tikėtas atstovauja prieždai 
bininkišką, priešneg r i š k ą, 
oriešdemokratin ę, republi- 
konų-rasistų sąjungą, kuri 
Kongrese palaiko reakcinę 
akciją.

Ši reakcijos-rasizmo koa
licija sudaro galingą spau
dimą pasukti mūsų šalį ir 
jos įstaigas į dešinę.

xonas, jeigu būtų išrinktas 
prezidentu, nesidrovėtų pa
naudoti atominius ginklus.
Pasitarime su pietinių val

stijų delegatais, kurie nus
vėrė jo nominaciją pirmame 
balsavime, Nixonas užtikri
nęs turįs planą “garbingai 
laimėti k a r ą” Vietname, 
nors ir reikėtų panaudoti 
atominius ginklus. Rasisti
niai delegatai jam suteikė 
pilną pritarimą.

dimo, įrodo, konstatuoja 
VKP CK pareiškime, kad 
Vokietijos Komunistų par
tija gyvuoja. Ji vis stiprėja, 
didėja jos autoritetas ir įta
ka. Nepaisant teroro ir per
sekiojimų, įvairūs Vakarų 
Vokietijos visuome n ė s 
sluoksniai vis atkakliau rei
kalauja panaikinti Vokieti
jos Komunistų partijos už
draudimą. Kova už kompar
tijos legūlizavimą tapo Va
karų Vokietijoje gyvybiškai 
svarbiu klausimu.

to vietą. Marylando negrai 
pasisakė prieš jo kandida
tūrą. Parren Mitchell, ko
votojų prieš skurdą vado
vas, turįs daug žinių iš 
daugelio miestų, pasakė, 
kad “mes visi organizuoja
mės nugalėti rinkimuose tą 
žmogų”, kuris rasizmą pa
laiko.

Bažnyčioje sprogo bomba
Louisville. — Negrų baž

nyčioje sprogo bomba, pa
darydama nemažai žalos, 
Bažnyčios pastorius, užmu
štojo Kingo brolis A. D. 
Williams King sako, kad tai 
baltųjų šovinistų darbas.

Laiškas keliavo 18 metų
Pennsylvani jos | M u t u a 1 

Apdraudos kompj 
gistruotas laiškas, 
prieš 18 metų, da 
į raštinę su pažymėjimu, 
kad po tuo adr 
žmonės negyvena.

imjos re- 
išsiūstas 

bar grįžo

esu tokie

kainos pakilo 509% 
Paulo, Brazilija. — 
mieste automobiliij

Los Angeles, Calif. — He
likopteriui susprogus užmu
šta 21 žmogus.

Auto
Sao 

Šiame 
ir sunkvežimių kainos paki
lo net iki 509 procentų, kuo
met pinigų vertė nupuolė.

demokratų delegatams, tūk
stančiai telegramų, r a g i- 
nančių balsuoti už McCar
thy.

Kauno karių kapinėse ant S. Dariaus ir S. Girėno kapo 
pastatytas skulptoriaus Vyt. Mačiuikos monumentas “Litu
anikos” didvyriams pagerbti. Liepos 17 d. įvyko šio pa
minklo iškilmingas atidarymas.

Nuotraukoje: S. Dariaus ir S. Girėno kapas.
A. Brazaičio nuotrauka

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
Dar apie Šukienę

Atvykę į Tarybų Sąjun-
gą, Šukiai apsigyveno Min
ske, Baltarusijos sostinėje. 
Juozas Šukys gavo darbą 
Baltarusijos Mpkslų Akade
mijos bibliotekoje.

Vokiškiems ^hitlerininkams 
okupavus Minską, senyvo 
amžiaus Šukiai nebegalėjo 
evakuotis į Tarybų Sąjun
gos gilumą. Minske hitleri
ninkai suėmė Juozą ir kan
kino. 1942 metais Šukys bu
vo nukankintas.

Tų pačių metų spalio mė
nesį Šukienė atvyko į Pa
pilę pas savo seserį. 1956 
metais Tarybų Lietuvos vy
riausybė paskyrė jai pen

Anglijoje moterys 
diskriminuojamos

Londonas. — Dėl lygaus 
moterų darbo apmokėjimo 
sprendimas Anglijoje ir vėl 
atidėtas neribotam laikui. 
Buvo pravestas pasitari
mas su pramonės konfere
ncijos generaliniu direkto
rium J. Dawisu. Pasitarimo 
dalyviai pareiškė, kad turi 
viltį iki metų pabaigos tą 
klausimą sureguliuoti.

Pasirodo, kad vyriausybė 
ir pramonininkai ir toliau 
vilkina moterų darbo apmo
kėjimo problemos sprendi
mą. Tuo tarpu gamyboje 
dirbančios moterys už vieną 
ir tą patį darbą, kaip ir 
anksčiau, gauna žymiai ma
žiau, negu vyrai.

Vengrai gyvena gerai
Budapeštas. — Užsienio 

komercinės spaudos kores
pondentai rašo iš Vengri
jos, kad ten žmonių gyveni
mas smarkiai gerėja.

Parduotuvės pilnos mais
to ir kitokių reikmenų. Gy
ventojai turi pakankamai 
pinigų juos įsigyti. Resto
ranai pilni žmonių. Gyveni
mas kunkuliuoja ir vis ge
rėja.

siją už nuopelnus revoliuci
niam judėjimui.

Grįžo tėvas ir sūnus Juškai
Vilnius. — Kaip praneša 

Lietuvos telegramų agentū
ra, 81 metų pensininkas iš 
New Yorko Jonas Juška ir 
jo sūnus, New Yorko uni
versiteto profesorius Henri
kas Juška baigė viešnagę 
Lietuvoje ir išskrido. Į to
limą kelionę juos palydėjo 
Lietuvos Kultūrinių Ryšių 
su užsienio Lietuviais Ko
miteto atstovai, būrys Kul
tūros darbuotojų, žurnalis
tai.

Jono Juškos vardas gerai 
(Tęsinys 6-me pusi.)

Reikalauja didesnio 
atlyginimo

Atlanta, Ga. — Namų 
priežiūros darbininkai susi
organizavo į savo uniją ir 
aptarė savo reikalus.

Jie reikalauja pakelti al
gas iki $15 dienai, 8 vai. 
darbo dienos ir 5 dienų sa
vaitės, taipgi apmokamų 
dviejų savaičių atostogų.

Meksika turės “laisvą 
kalėjimą”

Toluca, Mexico.—Čia sta
tomas naujas kalėjimas, ku
ris neturės grotų ir nebus 
kalėjimui panašus. Tai bus 
kaliniams bendrabutis su 
visais moderniniais įrengi
mais.

Tokio kalėjimo sumany
tojai mano išbandyti, kaip 
kalinius “laisvai perauklė
ti.” Jiems bus teikiami 
savaitgaliais pasima tymai 
su šeimomis. Sargų taipgi 
nebus.

Tokiam kalėjimui veikiau
sia bus parinkti kaliniai, 
kuriems galima kiek dau
giau pasitikėti, kad jie ne
išbėgios.

Paryžius. — 17-oji sesija 
praėjo taip, kaip ir pirmo
sios sesijos. Nieko konkre
taus nenutarta. Vietnamie
čiai aštriai kritikavo ame
rikiečius, kurie tuo pačiu 
tonu atsimokėjo vietnamie
čiams.

Vyriausia deryboms kliū
tis — Amerikos užsispyri
mas nesulaikyti Šiaurės 
Viet namo bombardavimo. 
Vietnamiečiai laikosi to pa
ties principo: kol bombar-

Prezidentas Johnsonas aiškino 
apie mūsų tautos sveikatą

Houston, Texas. — Prez. 
Johnsonas aiškino apie 
“tautos sveikatą” negrų 
daktarų suvažiavimui. 2,300 
daktarų ir svečių jį prie
lankiai priėmė.

Johnsonas nurodė, kad jis 
nesutinka su tais, kurie sa
ko, kad Amerikos sveika
tingumo padėtis b 1 o g.a 
“Amerika, aš tikiu, pagrin
diniai sveika”, jis pasakė. 
“Amerika vis sveikėja”.

Pietinė Krikščionių Vadovybės 
Konierencija bus kovmgesne

Memphis.—Pietinė Krikš
čionių Vadovybės Konfe
rencija čia susirinko, kur 
buvo užmuštas jos vadovas 
kunigas Martin Luteher 
King. Dalyvauja 1,200 de
legatų, tarp kurių yra 60 
baltų.

Konferencijai vadovauja 
kunigas R. D. Abernathy. 
Jis pasakė, kad dabar ši or
ganizacija nebebus taikin
ga, bet bus daugiau kovin
ga. Dabartinė padėtis rei
kalauja griežčiau kovoti 
prieš visokią rasinę diskri
minaciją, už civilines teises,

Mažėja Prancūzų aukso atsarga
Paryžius (Tass-Elta). — 

Liepos mėnesį Prancūzijos 
aukso ir valiutos atsargos 
sumažėjo 3,292 milijonais 
frankų ir liepos 31 d. suda
rė 23,945 milijonus frankų, 
praneša ekonomikos ir fi
nansų ministerija.

Nuo gegužės mėnesio 
Prancūzijoje žymiai suma
žėjo aukso valiutos atsar
gos. Per tris mėnesius 
Prancūzija neteko 5,821 mi
lijonų frankų.

TSRS derlius geras
Maskva. — Agrikultūros 

ministras Matskevičius rašo 
savaitraštyje “Ekonomičes- 
kaja Gazeta”, kad Tarybų 
Sąjungos javų derlius bus 
labai geras.

Nepaisant to, k a d oras 
oraeitą rudenį buvo sausas, 
žiema labai šalta, o pavasa
ris irgi sausas, bet derlius 
vistiek duos 147 milijonų 
tonų grūdų daugiau, kaip 
1967 metais.

davimas nesulaikytas, de
rybos negalimos.

Buvo pasklidę gandai, kad 
prez. Johnsonas planuojąs 
bombardavimą sul a i k y t i. 
Net vice prezidentas Hump
hrey yra pasakęs, kad “mes 
turime daugiau progų pa
siekti progreso taikos dery
bose”. Bet bombardavimas 
tęsiamas ir Paryžiuje pasi
tarimai per tris mėnesius 
nieko nedavė.

Tačiau prezidentas dalei- 
do, kad pas mus ne viskas 
gerai ir su žmonių sveikata. 
Amerikiečiams reikia dau
giau darbų, butų, sveikatos, 
apšvietos, “be diskriminaci
jos”, sakė Johnsonas.

Vaikų mirtingumas
Lima. — Peru respubliko

je vaikų mirtingumas labai 
aukštas. Jis sudaro apie 30 
procentų visų mirusių.

už skurdo panaikinimą, 
prieš karą Vietname.

Delegatai entuziastingai 
sveikino savo vadovą Aber
nathy. Jis su vadovybe pa
sižadėjo vesti kovas, iki lai
mėjimai bus pasiekti.

Montevideo. — Urugva
jaus studentai smarkiai mu
šėsi su policija. 5 civiliniai 
ir 12 policistų ligoninėje 
guli. Daug areštuotų.

Atėnai. — Graikijos faši
stinė valdžia areštavo dar 
6 valdžios priešus.

Už gimdymo kontrolę
Karlsruhe, V. Vokietija.— 

Tarptautinė unive r s i t e o t 
moterų federacija vienbal
siai pareiškė, akd moterys 
privalo turėti gimdymokon- 
rolės teises.

Norėtu tartis, bet 
nenori pripažinti

Bona. — Vakarų Vokieti
jos valdžia atsakė į Rytų 
Vokietijos kvietimą tartis 
svarbiaisiais abiejų valsty
bių reikalais. Ji sutiktų tar
tis, bet nenori pripažinti 
Rytų Vokietijos, kaip nepri
klausomos valstybės.

Vokiečių Demokrati nes 
Respublikos (Rytų Vokieti
jos) valdžia nurodo, kad pa
sitarimai turi apimti abie
jų valstybių nepriklausomy
bę ir užgirti dabartinius 
rubežius, taipgi atsisakyti 
nuo naudojimo jėgos prieš 
bet kurią valstybę.



2 pusi.

LAISV LITHUANIAN 
SEMI-WEEKLY

PUBLISHED BY
Published Tuesdays and Fridays, except in case of Holidays 

102-02 LIBERTY AVENUE, OZONE PARK, N.Y. 11417
Entered as second class matter it the Post Office of Jamaica, N.Y. 

Established April 5, 1911

THE LAISVE, INO.

ANTHONY BIMBA, Editor

SUBSCRIPTION RATES:
United States, per year ....... $9.0(
United States, per 6 months 5.00 
Queens Co., per year .............$10.00
Queens Co., per six months $5.50

Canada, Lat. Amer., per year, $10.00 
Canada, Lat. Amer. 6 months $5.50 
Foreign countries, per year, $12.00 
Foreign countries, 6 months, $6.50

sivylęUnijŲ vadai nui 
republikonais

GELEŽINKELININKU 
stebi‘kad Republikonų par 
noruoja beveik visus reiks 
judėjimo vardu pasiūlė 4FL-CIO prezidentas George 
Meany. Buvę reikalauta, 
formą įsirašytų, jog jie, 1 
dimą dviejų dolerių minin 
35 valandų darbo savaitę, 
draudos bei nuo nedarbo s 
Darbo Santykių Akto ir v: : 
mo sistemos taip, jog būti 
rias išlenda turtingosios š 
kėjusios taksų ir t. t.

Šie reikalavimai, aišku, yra geri, naudingi darbi
ninkams ir biednuumenei.
ny tikėjo, kad stambiojo kapitalo partija galėtų tokius 
reikalavimus priimti ir įcėti į savo programą.

Pagal “Labor” praneš 
mais George Meany keliai s į Chicagą ir ten juos siūlys 
Demokratų partijai. Pas demokratus tikisi laimėti dau- 
Siau*

Vienas dalykas jau seniai aiškus, kad unijų judėjimo 
yra indorsavę viceprezidento 
jį rems, neatsižvelgiant į rin- 
džiosios darbo unijos yra pa-

unijų organas “Labor” pa
ti jos rinkiminė platforma ig- 
lavimus, kuriuos darbo unijų

kad republikonai į savo plat- 
aimėję rinkimus, stos už įve- 
tum mokesčio už valandą, už 
už pagerinimą socialinės ap- 
pdraudos sistemų, pakeitimą 
sos federalinių taksų mokėji- 
pašalintos “skylės,” per ku- 

eimos ir korporacijos, nemo-

Keista tik, kad George Mea-

imą, su tais pačiais reikalavi-

aukštieji lyderiai seniai
Humphrey kandidatūrą ir 
kimų platformą. Mūsų d 
verstos šių dviejų kapitalistinių partijų satelitais po- 
tikoje.

Šalies tragedija
DAUG KALBAMA i ■

joje, kur eina baisus, kn vinas civilinis karas.
kilo, kai didžiulė provincų 
pasiskelbti nepriklausome 
to žygio provincijos vadu 
listai.

Kaip visuose civiliniu
pasigailėjimo niekaip nerodoma. Į. jękias įmonių kan
čias neatsižvelgiamai* ~z
badas. Krenta tūkstanči 
kūdikiai.

Tuo susirūpino ir Jungtinės Tautos, ir šiaip visokios 
įstaigos. Maisto yra supi 
ma pristatyti Biafros baiuoliams.
kad Biafros valdžia reikalauja maistą siųsti tiesiai per 
ją, bet neleidžia federalinė Nigerijos valdžia, nes tai 
reikštų Biafros pripažinimą. Na, biafriečiai atsisako 
priimti maistą, atsiųstą 
reikštų nesiskaitymą su 
somybe.

Ar begalima įsivaizduoti didesnę žmonių gyvenime 
tragediją? Tūkstančiai miršta badu tik dėl to, kad dvi 
valdžios užsispyrusios maisto neprileisti prie baduolių!

’ rašoma apie įvykius Nigeri- 
. Karas 

ja Biafra nutarė atsiskirti ir 
, valstybe. Sakoma, kad prie
s sukurstė prancūzai imperįa-

• I ■ * •

ose karuose, tąip ir Nigerijoje

Štai Biafroje siautėja baisus 
ai žmonių. Miršta badu ypač

rkta ir suaukota, bet jo negali- 
Ir negalima todėl,

Na, biafriečiai atsisako 
per federalinę valdžią, nes tai 
Biafros “iškovota” nepriklau-

LAISVE

Kas ka rašo ir sako
GERAS PRIMINIMAS

“Vilnies” redaktorius V. 
Andrulis savo kolumnoje 
“Kasdieną” sako:

Dažnai tenka girdei a ir tarp 
mūsų darbuotojų pasakymą: 
“Parengimas davė mažai pel
no. Lengviau būtų paaukoti, 
negu sunkiai dirbti už mažai 
naudos.”

Atminkime: finansiniai visas 
darbininkų judėjimą
ningas. Mes veikiame; kitiems 
siekiams. Parengim 
mažai pelno duoda 
naudos. Mums reikal 
ni sambūriai, pokalbiai, apsi
keitimas nuomonėm, 
ir propaganda.

s nepel-

ai ir su 
nemažai 
ingi daž

agitacija

O KAS JŲ TEISEI 
PAGLEMŽĖ?

Rymo Katalikų S 
jimo organe “Gar 
majame puslapyje įkaitome 
koresponde n c i j ą ' 
Carmelio lietuviai 
savo teises?” Be 
joje pasakyta:

Per 75 metus šv. 
bažnyčioje skambėjo 
kos giesmės ir viso 
pamaldų tradicijos 
Kalėdų šventėse, gegužės mė
nesio pamaldose ir t 
kyklos salėje skam 
prakalbos, koncertai 
mai ir vykdavo įvairūs patrio
tiški susirinkimai, 
je buvo dėstoma lie 
ba ir vaikai mokinami Hiet. 
giesmių ir dainų.

Antros ir trečios kartos Mt. 
Carmel gimę lietuvi 
kalba lietuviškai ir 
gražiomis liet, pamaldomis.'

Deja, su 1967 n1 
čio klebono paskyr 
liet.- tradicijos tapo

usivieni 
se” pir

‘Ar Mt. 
apgins 

kita ko

Kryžiaus 
i lietuviš- 
s lietuvių

Velykų,

. t. Mo- 
bėjo liet. 
, vaidini-

Mokyklo-' 
tuvių ;kal-

ai puikiai
džiaugėsi

. kitatau- 
mu1, visos 
sunaikin

tos.’ Mokykloje n^beskadba 
lietuvių, 'dainos ■ be 
Viskas • atliekama 4ik angliš
kai. Mokykla; .fpąy^ta. tarp
tautine, nes dabar .j o j niokosi 
1-41 skyriuose 'įvairi ų tautybių 
vaikai iš viso 'Mt‘." 
aukštesnių skyrių 
iš šv. Kryžiais parapijos eina 
į kitų parapijų ihokykla^ ' ' • ’ 

ds atvykę, 
bet ir 'čia gimę susipratę lie- 

as sunkiai 
“Mes

su 
pastatėme

Ne tik iš Lietuv

giesmės

iarfnelio', o 
auklėtiniai
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PETRIKĄ

Antroji medalio pusevišku miestu, kokiu jis buvo 
prješ kelis šimtmečius. Tiesa, 
šiandien, sako koresponden
tė, Vilniuje vis dar gyvena 
kelios tautybės, ir sunku pa
sakyti, kuri jųjų kiekybiškai 
ten yra dominuojanti. Tačiau, 
rašo korespondentė, vis labiau 
esąs jau lietuviškas. Ir tai 
ne todėl, kad ten gatvės tu
rinčios lietuviškus pavadini
mus, kad ten beveik visos in
formacinės lentos rašomos )
vien lietuviškai, net ir viešose 
vietose, išnyko ginčai ir nesu
sipratimai dėl kalbų, nes ten 
lietuvių kalbos primatas jau 
yra visų ir neginčijamai pri
pažintas. Lietuviai savo sos
tinėje kalba, ' klausia ir at
sako vien tik ir vien tik lie
tuviškai.

Lietuvoje,; rašo Piasecka - 
Marks, tiek daug kūrybinių 
jėgų, tiek greito kultūros ki
limo. Naujosios intelektuali
nės srovės, didžiausi meniniai 
laimėjimai, visa1, kas išplaukia 
iš lietuvių kultūros vispusiškos 
raidos, labiausiai pasireiškia 
Lietuvos sostinėje. Tame ir 
glūdi, anot rašančiosios, Vil
niaus lietuviškumo šaltinis.

Apie 1960 metus visose So
vietų valdomose žemėse jokia nudžiūsta. Be to, 
“respublika” negalėjusi pri- kaį jįe alksta, nugraužia 
lygti Lietuvai vaizduojamojo kievU; l-jeržų> drebulių, 

gluosnių ir kitų minkštųjų 
medžių žievę ir nepataiso
mai medį sugadina. Ypa
tingai jie žievę mėgsta 
ankstų pavasarį, kai sula 
teka, kai požievinis brazdais 
būna saldus.

Šiuo požiūriu nuo brie
džių neatsilieka ir zuikiai 
jie irgi lenda į daržus bei 
pasėlius, apgraužia medžių 
žievę ir pan. • O1 kai nugrau
žia žiedu visą žievę aplink 
medį—medis džiūsta.

; > 1 i .• č * ■, .

Lietuvos' medžiotojai^ tie 
knygų totyn^, ’nei tai bVvo

‘n .. 1 įu įvertinaiuaš, ltiiiniki’6' ftbziū-3 jimai dąy. labuųi,stiprina lietu- „ -y. ; t. ,. f ,

Dažnai žmonės mano, 
miško žvėrys yra jųkad 

tikri draugai, juos gerbia, 
globoja. Bene tik labjausiai 
mylimas yra mūsų miškų 
karalius—briedis. Apie jį 
sukurta visokių legendų — 
eiliuotų ir neeiliuotų. Pri
siminkime tik sentimentalią 
apysaką ir ja remtą susuk
tą filmą “Bambi.” Tai fan
tastinė jauno brieduko “bi
ografija.” Kiek tuomet vai
kai, ir tūlos moterys, tą fil
mą stebėdami, išliejo ašarų!

Briedžiai, tiesa, gražūs 
gyvuliai: ne plėšrūnai, kaip 
vilkas, tigras ar meška. Jie 
žmogaus nepuola, nedrasko 
ir kitų miško gyventojų. 
Bet jie yra dideli gamtos 
kenkėjai, jos žalotojai. Be
ieškodami maisto, jie daug 
kenkia ūkiams ir miškams. 
Jie išbraido ir nuėda vasa
rojus bei žiemkenčius, nu
ėda daržus bei darželius, 
nukandžioja jaunų medelių 
viršūnes ir nuskabo šakeles. 
Daug taip sužalotų medelių 

, žiemą,

meno srityje. Lietuvių grafi
ka, pritaikomojo meno dirbi
niai tapo veik snobizmo ob
jektu net nelietuvių namuose. 
Jaunųjų Lietuvos tapytojų 
darbų parodos jau eile metų 
turinčios didelės įtakos į visą 
Vilniaus kultūrinę atmosferą, 
o ypač į jaunosios kartos este
tinį auklėjimą. x Vienos poezi
jos vertimo knygos viršelio 
konkursą laiįViėjo lietuvis dai
lininkas S. Krasauskas, gi to
ji knygelė, nekalbant apie jos 

: kitus įvertinimus - premi j a v i -i 
mus, tapo'“bėstsęller’iu” ir jo-' 
;sioš '■ dešimties:•tūkstančių;
žąs veik a'kiwkhj ^išnyko [įš

Apie bebrus
O kaip su bebrais (“bea- 

vers”), tais senovės lietuvių 
draugais ir miško bei pa
upių gyventojais? Jie mū
sų liaudies sakmėse apsaky
ti, dainose apdainuoti. Ar 
jie nėra kenkėjai? Ir dar 
kokie!

Vilniuje einančio žurna
lo “Mūsų gamta,” š. m. nr. 
5, vienas jo bendradarbių, 
Jonas Balčius, rašo, kiek ža
los pridaro bebrai prie Ne
muno išsidėsčiusioje Liškia
voje, kurįą dažnai lanko 
Druskininkų poilsiauto jai. 
Be kita ko, ten J. Balčius 
rašo:

“Gražaus Panemunės miš
ko naikinimas vyksta visu 
smarkumu. Kas tie plėši
kai? Ogi tie, kurių plėši
kavimas saugomas įstaty
mo — bebrai. Prieš kokią 
dešimtį ,metų jie apsigyve
no Pališkiavėje, Nemune, ir 
nuo to laiko pradėjo savo 
piktą darbą. Suspaudžia 
širdį, kai matai ištisus kel
mynus, kai po nakties ran
di vis naujai ir naujai nu
kirstų medžių. Iš pradžių 
buvo naikinamos tik storu
lės drebulės — auksinė ru
denio puošmena, drevėto
sios drebulės — varnėnų ir 
kitų paukščių namai. Da
bar atėjo eilė ievoms, netgi 
beržams.

žmonės globoja , tiesiog 
liaupsina, priima į butą 
žiemoti, juos maitina. Di
džiausias ežio priešas, tai 
automobilis, kuris daug jįL 
sutraiško, kai jie naktį iš-> 
eina į kelią. •?

Nenorėčiau, kad kas nors 
mane palaikytų tų laukinių 
gyvulių priešu, norinčiu 
juos išnaikinti, nors ir pats, 
juos medžioju. Aš tik no
riu žmonėms parodyti “ant
rąją medalio pusę,” žalin
gą ją pusę, kad jie žinotų, 
jog ne viskas yra auksas, 
kas žiba.

Iš laiškų
Bronė įr Walteris Keršu- 

liai susirašinėja su Antanu 
ir Birute Brilingais Lietu
voje. Brilingai jiems rašo 
štai ką, išėmus grynai as
meninius reikalus: .

Apie gerb. I. Mizarienėsr 
kelionę į Lietuvą aš dau& 
skaičiau mūsų spaudoje^ 
mačiau specialias TV lai
das, skaičiau jos pasisaky
mą. Dabar bendrai apie at
vykusius užsieniečius pla
čiai informuojama mūsų 
spaudoje, na o apie pagar
sėjusius savo pažangia vei
kla rašoma labai daug ir 
plačiai aprašoma jų veikla. 
Gaila tik, kad I. Mizarienei 
ši kelionė buvo liūdnų paly
dų ir dar liūdnesnio išsi
skyrimo su jai artimu, o 

geros valios žmo-Virsta ištekiniai visiems 
medžiai Bebrų vis daugė- ngms brangiu žmogumi

Jų troškimas gerai suprantamas i
DAR vis nenutrūksta komercinėje spaudoje sriautas] 

agitacijos apie Čekoslovakiją. Daug buvo rašyta apie 
Jugoslavijos prezidento r 
di, Tito labai sustiprino 
O kai rašo apie Rytų V 
kimą su Dubčeku ir kita 
jau kitokia. Ulbrichtas 
slovakijos priešu, kuo, ž

Tai piūdymo ir kiršinimo propaganda. Kuo dau
giau nesusipratimų ir ginčų bus pasėta socialistiniame 
pasaulyje, tuo geriau seksis Vietnamo karas, tuo ma
žiau Amerikos žmonės galvos apie savo namines bėdas 
ir apie ginčus ir kovas 
giliausiai trokšta mūsų ^yriausybė ir komercinė spauda. 
Tuos troškimus reikia s 
karštą Čekoslovakijai i

Tito apsilankymą Pragoję. Gir- 
Dubčeko ranką prieš Maskvą! 

okietijos vado Ulbrichto susiti- 
s Čekoslovakijos vadais, giesmė 
vaizduojamas didžiausiu Čeko- 
noma, jis nebuvo ir nėra.

kapitalistiniame pasaulyje. To

įprasti, kad suprastumėm tokią 
eiškiamą “užuojautą.”

ra pažadėjęs?
Miami Herald” paskelbė, 

invencijos metu turėjęs slaptą

tuviai šias perniain 
pergyvena, sakydami: 
dideliu pasiaukojųnu ir 
šviesiomis viltimis
šią bažnyčią ir mokyklą lietu
vybės išlaikymui.
bar!”...

Šį didelį smūgį, padarytą 
Mt. Carmelio lietu 
likam, giliai atj 
Amerikos lietuviai.

Dėl šių įvykių Mt. Carmely 
lietuviai jaučia, kad kai kas 
nesupranta ir nea Jaučia lie
tuvių tautos kančią ir dar tas 
žaizdas paskandina.

O kodėl “Garsa 
ko, kad lietuvių 
jomis mindo kat 
nyčios hierarchija ir kad 
prieš ją reikia kovoti?

da-

iviam kata- 
aučia visi

,s” nepasa- 
teises ko- 
alikų baž-

jimai dąr įabiąju .stiprina 
vįų pastanga^ pirmauti kul
tūros srityje, y .' ’

Itin dideliu’ rūpestihigumu 
lietuviai,' k&k ’Kuo' ’ jų pačių 
paįėfiia, globoja' Vilniaus - bėi 
jo apylinkių architektūrinius 
paminklus. Visas Vilni a u s 
iniestas esąs ir senos archi
tektūros paminklas, ypač, va
karais darąs het ekspresionis
tinį įspūdį. Tačiau Vilnius, sa
ko, gyvena ateitimi, o ne pra
eitimi. Statqma ir atstatoma 
ne tiek prisimenant praeitį, 
kiek besirūpinant miesto ir 
žmonių ateitimi.

Ką Nixonas y
LAIKRAŠTIS “The

Nixonas republikonų k 
pasitarimą su pietinių valstijų atstovais ir davęs jiems 
pažadėjimą, kad jis nei 
laimėjimui Vietnamo karo_. 
no Anglijos laikraščiai.
Vietnamo atstovas Nguyen Thanh Le Paryžiaus derybo
se. Ta žinia garsiai nuskambėjo po visą pasaulį.

Žinoma, Nixonas p 
laikęs jokio slapto sus: 
jokio pasižadėjimo apie 
namo karo “laimėjimui]”

Bet sunku tikėti, kad “The Miami Herald” .būtų 
šį kaltinimą prieš Nixo:ią iškėlęs be jokio pagrindo. Jau 
tas faktas, kad Njxona 
Agnew būti kąndidatu į 
jis yra daug pažadėjęs

kad

)ijotų panaudoti atominį ginklą 
,” Tą pranešimą perspausdi- 

Į tai atkreipė dėmesį Šiaurės

asiskubino ją užginčyti. Jis ne- 
: rinkimo ir nedavęs pietiečiams 
atominių ginklų vartojimą Viet-

kad “The Miami Herald” būtų

LENKŲ KORESPON
DENTĖ APIE ŠIANDIE 
NINĮ VILNIŲ 
IR LIETUVIUS

Chicagos kuni 
gas” (rugp. 10 d. 
vo bendradarb 
n aus k o straipspį “Lenkai 
apie Vilnių ir 
kalba.” Dainausi

Londone leidžiamas lenkų 
laikraštis “Kronik 
18 d. numeryje įč 
Piasecka-Marks (iš Londono) 
ilgesnę korespond 
vardintą “Wilno” 
rašančios, nuo 1939 m. 
dens, kada Vilnius vėl tapo 
Lietuvoš valstybės sostine, lie
tuviuose vis augo apibįcija, 
Vilnių padaryti tikrai lietu-'

,gų “Drau- 
) įdėjo sa- 
i o J. Dai-

kitaip jau 
kas rašo:

a,” 1968. V. 
ėjo Brigida

enciją, už-
Anot ten

ru-

3 pasiskyrė pietiečių žmogų gub. 
viceprezidento vietą, parodo, jog 

©akciniam elementui iš pieti

riti, kone' taip lybiai, kaipr 
briedis. Šerną' šūmedžioti 
ne taip jaū lengva, jis tno'ka 
slėptis ir nėra žioplas.

Tik kaip yra su Miškais 
bei ūkiais? Miškam šernai 
irgi dideli kenkėjai: nu
graužia medžių žievę, iška
sa šaknis, nuėda jaunus me
delius ir t. t. Tačiau di
džiausią žalą jie daro lau
kam ir daržam. Naktį jie 
ateina ir nuėda bei išknisa 
daržus, ateina į pasėlius bei 
pasodninkus (miežius, kvie
čius, rugius, kukurūzus, 
bulves) ir juos nuėda, iš- 
braido, ištrempia, išknisa. 
Juos medžioti laukuose ga
na sunku. Iš tokios me
džioklės būna daugiau ža
los, nei naudos. Malonumo 
turi tik medžiotojai. Kur 
dažnai lankosi šernai, me
džiotojai pasislepia pasė
liuose ir kelias valandas ten 
ištupi ar išguli. Dėl to lieka 
brydės. Bokšteliai (medžio
tojams pasislėpti) ne visur 
padeda: jie net išgąsdiną 
šernus ir tie nueina į kitą 
vietą.

Jei kartais šernas ir už
eina pasislėpusiam medžio
tojui “ant cieliaus,” šūvis 
•ne visuomet būna taiklus: 
dažnai prašau j ama pro šalį

Dar nauja gyvenvietė
45 paukštynai su inkuba- 

torine, 10 pagalbinių pasta
tų, didelis mechanizacijos 
kiemas. Mechaninių dirbtu
vių pajėgumas — 80 sure
montuotų traktorių per me
tus. Garąžąs .26 sunkveži
miams, pašiūrė 4 kombai
nams ir degalinė.

Šalia — gyvenvietė. Tris-; 
dešimt du dviaukščiai po 8 
ir 12 butų, 24 vietų bendra
butis, mokyklą, vaikų lop
šelis . - darželis, prekybinis 
centras, pirtis, 400 vietų 
klubas, stadionas. Gyven- 
tėje — 1.6 tūkstančio žmo
nių. į
gK° kas sios gyvenvietes arba gyvulį tik sužeidžia-

ja. Jie neturi priešų. Jų 
niekas nemedžioja. Nemu
ne maža ūdrų;

Nukirstus j Medžius . pri
globia žmonės. O bebrai 
kerta poliau. iYrą žmonių, 
mačiusių įš senatvės padvė
susiu bebrų. Bis faktas dar 
•kartą patvirtina spaudoje 
Kei^Mintį/'kad atėjo laikas 
ių! žka!iČiiį- reguliuoti. An- 
tysį saugiai gyvenusios ba
lose, stirnelės' brūzgynuose, 
varnėnai drevėse — liko be 
prieglobsčio.”

Visai pagrįstai dzūkai ir 
kiti Lietuvos gamtovaizdžio 
mylėtojai skelbia karą beb
rams, šernams ir kitiems 
kenkėjams.

Tame pat minėtojo žurna
lo numeryje gamtininkas 
Morisas Keinas duoda gerą 
setraipsnį apie Lietuvos ežį, 
tą spygliuotąjį individu
alistą. Ežys, tai vienas nau
dingiausių Lietuvos faunos 
atstovų. Jis niekam neken
kia, naikina nuodingas kir
mėles, kenksmingus vabz
džius, peles, gyvates. Jis 
jokių nuodų nebijo. Ežius

Ne kartą mylimas rašyto
jas lankėsi Lietuvoje, o pa
galiau visiems laikams,' 
žmonos palydėtas sugrįžo į 
tėvų > žemę. Jo knygų lapai 
skaitytojų, rankose kiekvie-. 
ną kartą prasiskleis kaip 
pavasarį- jauni - medžių laj? 
pai, bręs ir stiprės skąity-- 
tojų mintyse, o gyvi vaiz
dai iš knygų, puslapių nuo
lat visiems primins apie 
taurų žmogų, nenuilstantį 
kovotoją. Jo gausus litera
tūrinis palikimas neleis jam 
nueiti užmarštin ir savo 
gerbėjų tarpe jis visad bus 
gyvas. 4

' Vasara pas mus šiemet 
kaprizinga. Kartais būna 
taip karšta, kad net kvė
puoti sunku, o kartais ver
čia ir kailinius užsivilkti. 
Dabar prasidėjo rugiapiū- 
tė. Pasėliai žada šiemet ge-, 
rą derlių. Bus daug ir ska
nios duonelės, pyragų ir ki
tų skanumynų. •

Praga. — Čekoslovakijoje 
viešėjo Jugoslavijos prezi
dentas Tito ir tarėsi refor
mų klausimu. *

ŠYPSENA .
Jos taliją, pridengė šilkas,
O šilką apgaubė tiulis,
Jr, kailiais brangiais apsivilkus,
Atrodė butonas didžiulis:

Briliantai ant rankų blizgėjo,
• Žėrėjo,-

Plaukai nudažyti švytėjo,
Žvilgėjo,

Karuliai ant kaklo kabėjo,
Mirgėjo,

Visa anomatąis kvepėjo, 
kur ėjo.

nėra. Tik projekte. Pirmoji 
Paba 11 i j y j e kompleksinė į 
paukščių ferma išaugs Pa-; 
nevėžio rajono Staniūnų ta-,i 
rybiniame ūkyje. Kasmet ji- 
pateiks po 400 tūkstančių! 
viščiukų, laikys 50 tūkstan
čių vištų, pateiks 10 milijo
nų veislinių kiaušinių.

J. Žalgevičiūte

nių valstijų. . Tik palaipsniui viskas iškils į viršų.
Reikia žinoti, kad be ^pietiečių talkos ir paramos

Nxonas nebūtų laimėjęs no.minacijų. . • < '

■ma. Tuomet jis pabėga į 
mišką. Brydžių pasėliuose 
padaro ne tik šernai, bet 
dar daugiau medžiotojai. O 
jei kartais ir pavyksta tokį 
žalotoją nušauti, tuomet 

rreikia jį laukan išvilkti ar
ba net ir sunkvežimio šauktis. 
.Kiek tuomet išgadinama ja
vų, kiek brydžių pridaro
ma! Nė nušautas šernas 
nuostolių nepadengia. Me
džiotojui laimikis, o ūkinin-į 
•kui nuostolis.

Apspito ją prie lėktuvo
Fotografų ištisas pulkas;
žvaigždė jinai žinoma buvo,—
Kitokia, nei žmonės tie smulkūs,

Ir kai jblicai sumirgę caksėjo, 
spraksėjo,

Kai josios žiedai sublizgėjo, 
l Žibsėjo,

Ji nusišypsot nemokėjo,— 
Kentėjo! „

Į grimasą šypsnys panešėjo, 
\r Vypsėjo!..

J. Šimonis
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A. B. SALIETIS

ĮSPŪDINGAS POEZIJOS DERLIUS
eveik tą pačią dieng 

asiekė keturi poezijos 
pie juos trumpai pakalbėti.

mano rankas 
eidiniai. Noriu

“Aidas” lankėsi 
penkiose šalyse

“Vilniaus m. pramonės 
darbuotojų pavyzdinis vyrų 
choras “Aidas” įkurtas 19- 
55 m. Jame dalyvauja 112 
įvairių specialybių daininin
kų. Per savo gyvavimo lai
kotarpį choras yra paruo
šęs 173 dainas ir dalyvavęs 
daugiau kaip 400 koncertų 
Lietuvoje, Maskvoje, Lenin
grade, Jerevane, Tbilisyje, 
Suchumyje, Penzoje, Var
šuvoje, Krokuvoje, Zakopa
nėje, Brno, Karlovy Varuo
se, Pragoję, Budapešte, De
brecene, Peče ir kitur. Cho
rą suorganizavo ir jam va
dovauja Juozas Vanagas”.

Su šiais“Aido” vyrų cho
ro “biografijos” bruožais 
supažindina nedidelis pros
pektėlis, išleistas keturio
mis kalbomis (anglų, pran
cūzų, lietuvių, rusų), pailiu
struotas fotonuotraukomis.

“Aidas” išsirengė kelio
nėn per penkias šalis. Lai
vas “Litva” ima kursą Vi
duržemio jūros pakrantė
mis. Vilniečiai viešės Turki
joje, Graikijoje, Bulgarijo
je, Italijoje ir Prancūzijoje. 
Stambule, Varnoje, Atėnuo- 
se, Neapolyje, Genujoje, 
Marselyje skambės “Aido” 
dainos. J. Naujalio—J. Ju
zeliūno “Lietuva brangi” ir 
V. Klovos “Ave, vita” (J. 
Janonio žodžiais), lietuvių 
liaudies daina “Tylus buvo 
vakarėlis” ir J. Haidno “jū
reivių daina”, M. Glinkos 
“Šiaurinė žvaigždutė” ir 
choras iš Dž. Verdžio ope
ros “Rigoletas”. Programo
je — lietuvių ir rusų liau
dies, lietuvių kompozitorių 
dainos ir klasikų kūriniai.

> Liaudies meistrų 
paroda

Trakų pilyje, menančioje 
rūsčius viduramžius,—įkur
tuvės. Viename iš buvusių 
kazematų atidaryta Vil
niaus zonos liaudies meist
rų paroda- pardavimas.

Turistai noriai perka su
venyrus — medžio, metalo, 
gintaro, odos dirbinius, aus
tus ir megztus daiktus su 
nacionaliniais ornamentais.

tinai reikia paminėti vieną Vlado Grybo 
gražų eilėraštį, pavadintą “Tvirta daina, 
kovos daina,” kurią jis paskyrė įžymia
jam Amerikos negrų vadui, dainiui, ko
munistui Paul Robesonui. Jame, tarp 
kitko:

Sunki daina,
Graudi daina,
Kaip vargas tavo brolių— 
Nuskurdus liaudis, alkana 
Už vandenyno tolių.
Pradings kaip darganos
Skriauda,
Buržujų pagimdyta.
Dainuosi, Robesonai, tada
Tu dainą kitą.
Kartos ją drąsiai ir karštai
Ir Negras ir baltasis.
Ir švis Atlantikos krantai
Nuo žygių
Darbo klasės.

—Kentėt—gana!
—V ergaut—gana!—

Mes tikim tavo broliais.
Kovos daina
Atlanto lekia toliais.

žiso Volkerio — Alf. Maldonis, Iržiso Šo- 
tolo—Vyt. Bložė, Františeko Hrubino— 
J. Vaičiūnaitė.

Labai gerai, kad kiekvienos knygutės 
pabaigoje trumpai skaitytojas supažin
dinamas su eilėraščių autoriumi ir jo 
kūryba.

Dar neturėjau progos visus eilėraščius 
perskaityti ir į juos įsigilinti. Gal kada 
nors tokia proga ir pasitaikys.

O va didžiulis gražiai išleistas Vinco 
Mykolaičio-Putino raštų “Devintasis To
mas.” Tai rašytojo vertimai į lietu
vių kalbą. Čia randame Mykolaičio - 
Putino išverstus tokius didžiulius Ado
mo Mickevičiaus darbus kaip “Krymo 
Sonetai.” “Konradas Valenrodas” ir 
“Ponas Tadas,” I. Krylovo dvidešimt tris 
pasakėčias, keletą kūrinėlių N. Nekra- 
sovo, Puškino, Lermontovo, Ševčenkos ir 
kitų.

“Redakcijos pastabose” skaitome:
“Šiame tome surinkti V. Mykolaičio- 

Putino vertimai iš kitų tautų poezijos. 
Tai pokario metų darbai, kurių rašyto
jas ėmės įvairių sukakčių progomis, o 
kitąkart ir be jų, leidėjams organizuo
jant kurio rašytojo poezijos rinktines 
knygas. Dalį vertimų V. Mykolaitis-Pu
tinas yra kelis kartus skelbės. Prieš 
skelbdamas, juos atidžiai peržiūrėdavo, 
dar gerokai redaguodavo, nesitenkinda
mas daugiau mechaninio pobūdžio taisy
mais. bet neretai performuodamas išti
sas eilutes ar net posmus...”

gyvenimo šaknis, buvome panašiai des
peratiškai pasiilgę savo gimtosios šalelės 
ir daug, daug bemigių naktų pergyvenę 
apie ją mąstydami ir sapnuodami. Skir
tumas, žinoma, tas, kad poetas, paviešė
jęs keletą ar kelioliką trumpų dienelių, 
galėjo linksmai sugrįžti į savo brangiąją 
gimtinę, tuo tarpu mes turėjome suval
dyti savo begalinį ilgesį ir “pasilaidoti” 
tolimoje žemėje.

Poetas šaukia:
Pasiilgau! Aš jau pasiilgau.— 
Taip seniai tave jaučiau šalia! 
Pasiilgau tavo žvilgsnio pilko 
Su vyzdžių žaisminga ugnele. 
Pasiilgau ! Pasiilgau ! Pasiilgau ! 
Tavo balso—bičių dūzgesio 
Po žieduota mūsų liepa.
Tavo šypsenos—to balto debesėlio 
Ant rudens berželio viršūnėlės. 
Pasiilgau.
Ir kas naktį tavo rankos tiesias— 

Baltos — per Atlantą 
Į mane.”

Pirmiausia apie leidinį “šiluma”. Tai 
poeto Antano Drilingos 
nys. Eilėraščiai nedatdoti, tai nežinia, 
kuriais laikotarpiais ji? yra sukurti. 
Taip pat leidinys netur: 
arba pratarmės.

Iš knygos “Klesti Ne 
sužinome, kad poetas A. 
1935 metais, kad šis jo 
nys nėra pirmutinis, kad 
išleidęs “Atveriu langą”, 
tonas”, “Skambančios n 
Be to, poetas yra nesen 
mo žurnalo “Nemunas”

Rinkinys “Šiluma” sus 
skyrių — “Datos”, “Tyli 
duo”, “Svetimas vėjas” 
turn”. Prasideda eilėraš 
Kno, bet jį galima pavadi 
tinei”. Poetas dainuoja

5 Delnais paliesiu tavo
Gimtine!
Lūpom paliesiu tavo kalvotą krūtinę,
Gimtine!
Savo akis įstatysiu į tavo žydrynę,
Gimtine!
Savo širdį įdėsiu į ta\
Gimtine!
Prakeiksiu tuos, kurie
Gimtine!
Palaiminsiu tuos, kurie krito už savo
Gimtine!
Ir būsiu aš — tavo, si 
sielvartu savo. Visas 
Gimtine!
Sunku visus eilėraše 

trumpiausiai apibūdinti 
iš jų reikia įsigilinti, kad juos supras-JĮzinių nacionalistų banditizmas ir baisus 
turn ir pajustum jų šilumą. Ne visi jie 
dainuo jasi. Kai kurių ei 
riuos posmus net sunku
^ilėraštyje “1906. Skausmas” randu 
kių eilučių:

t “žeme, pasikelk* ‘ 
Žemėn nusileisk, d 
Saulei skauda—skaudi—skauda, 
Saulė tarė: pavargau:
Nuo to skausmo—tokio didelio,— 
Ir nukrito nualpus...

eilėraščių rinki-

jokios įžangos

muno Kraštas” 
Drilinga gimęs 

eilėraščių rinki- 
pirmiau jis yra 
“Rankos ir be

ik tys” ir kitus, 
ai įkurto jauni- 
redaktorius.
ideda iš keturių 
ų eilėraščių ru- 
ir “Post Scrip- 

ičiu be pavadini- 
:iti ‘Himnu gim- 
ar gieda:

kalvotą krūtinę,

o krūtinę,

tavo meilę 
[pamynė,

[tėvynę, 
laime ir 

aš—tavo,

II
Antras eilėraščių rinkinys “Žemės at

gimimo šventėje.” Jų autorius — Vla
das Grybas. Taip pat leidinys be įžan
gos. Nieko apie autorių ir jo kūrybą. 
Skubu į 1967 metais išleistą storulę kny
gą “Tarybų Lietuvos Rašytojai” ir ten 
sušilęs ieškau būtinai reikalingos infor
macijos apie poetą, bet ir ten nė žodelio. 
Tik “Mažoji Lietuviškoji Tarybinė En
ciklopedija” (1-tomas, 597 p.) supažin
dina mane su įžymiuoju buvusiu revo
liuciniu poetu. Pasirodo, kad Vladas 
Grybas gimė 1927 metais, o mirė 1954 
metais, buvo komjaunuolis ir partietis 
ir ugningas poetas. Dabar man jau aiš
kesni ir jo eilėraščiai šiame rinkinyje.

Poetas gyveno ir kūrė nepaprastai
ir i sunkiu ir audringu Lietuvos gyvenime

Taip, lekia kovos daina milijonų juo
dųjų žmonių lūpomis. Argi ne pranašiš
ka ši poeto daina, sukurta prieš beveik 
dvidešimt metų!

III
O štai viename aplanke penkios ma

žytės knygutės penkių čekų poetų eilė
raščių, išverstų į lietuvių kalbą. Poeto 
Oldržicho Mikulašeko eilėraščius išver
tė VI. Šimkus., Vitezslavo Nežvalo ir Ir-

Iš MANO ATSIMINIMŲ

ROJUS MIZARA

ins nors kad
Į kai kuriuos lįlaikotarpiu, kai šalyje siautėjo buržua-

ėraščių kai ku- 
suprasti. Pav., 

to-

angų, 
rau!—

Bet, žinoma, rinkinyje randame daug 
labai gražių, sklandžių 
kiais yra eilėraščiai api 
šių. Regratį ir Jasutį.

Kaip žinia, poetas A. 
Jungtinėse Valstijose, t 
skyrius “Svetimas vėjas 
nuo ja mūsų plačiai a Ameriką. Viso de- 
vvni eilėraščiai. Eilėra 
Vitmano delno” poetas 
pažangų amerikiečių pcĮetą, kad jis pa
dėtų jam suprasti mūs 
nes. Poetas tiesiog maldauja:

Voltai Vitmanai,
Padėk man būti Kohmbu, 

kad atrasčiau pats save, 
4 Paklydusi dangoraižiu džiunglėse.

Juk aš nepaprastai noriu mylėti— 
f nešti nįeilę, kaip fakelą,

Užtemdyti kriokiantį

eilėraščių. To- 
.e Janonį, Reka-

Drilinga lankėsi 
ai va rinkinyje 
” kur jis apdal

Sčiu /‘Ant Volto 
kreipiasi į didįjį

šalį ir jos žmo-

teroras. kai buvo naujosios tarybinės 
santvarkos daromi pirmieji žingsniai 
visose gyvenimo srityse. Reikėjo tokių 
poetų, tokiu šauklių i kovą ir prie dar
bo, kaip Vladas Grybas. Iš kiekvieno 
šiamę rinkinyje eilėraščio taip ir trykš
ta jo entuziazmas, jo atsidavimas nau
jajam gyvenimui, jo nesulaikoma neapy
kanta tiems, kurie bando tam gyvenimui 
užstoti kelią.

Antai, gal ne perdaug poezijos ir poe
tiškumo 1948 m., sukurtame poeto eilė
raštyje “Tiesiu taikymu”, bet jo ugningi 
žodžiai prieš liaudies priešus, tikiu, už
degė nenugalimos kovos dvasia ne vieną 
komjaunuolišką širdį. Tik pasikausyki- 
te:

ugnimi 
Brodvėjaus chaosą.

Ir jeigu ant tavo didelės rankos 
tilpo jenki kontinentai,

Tai mano mažoj širdy 
turėtų

Jeigu ji, priimdama įnane, 
neslėps u s nugaros durklo.

Voltai Vitmanai!
Noriu suprasti!

Ar suprato? Iš šių 
lėraščių sunku pasakyti. Kai ką, aišku,< 
suprato, bet toli, toli gi:

Kaip ten bebūtų, iš e 
susidaro įspūdis, kad pc 
si vylė, negu susižavėjo savo viešnage 
pas Dėdę Šamą. Nes jeigu būtų susi
žavėjęs, tai nebūtų tap trumpu laiku 
savo “mažoj” širdyje sukaupęs tiek daug 
tokio gilaus ilgesio save gimtajai šalelei, 
jos žmonėms, jos graž ajai gamtai. jjj

Beje, “Ilgesys” bene įtik bus vienas iš JI 
pačių jausmingiausių r gražiausių ei-M

tilpti tavo tėvynė,

Išmėžė liaudis iš buities 
Buržuajišką menkystą,— 
Kaip žaibas uždega mases 
Idėja komunisto. 
Vergijos kulto neapgins 
Prieš ją ir dievo tarnas— 
Tiesa naujoji užgesins 
Viduramžių liktarnas. 
Jokia jėga nesustabdys 
Kovos ir darbo šuolių,— 
Tik škapleriuotas žmogžudys 
Dar tyko komjaunuolių. 
Ir jis kaip šuo vis puldinės 
Tai moterį, tai vaiką, 
Jei neįliesime širdies 
Į klasių kovos laiką!

Ir išgirdo ne tik komjaunuoliai, bet ir 
visi Lietuvos darbo žmonės šį šauklio 
balsą, ir įlieję savo širdį į klasių kovos 
laiką, laimėjo negirdėtą pergalę.

Štai “Laiškas motinai.” Tik paskuti
nis

kelių trumpų ei-Lįį

ažu ne viską, 
lėrašio “Ilgesys” 
etas daugiau nu-

r gražiausių ei- 
e “šiluma,” ypač 
kurie, savo lai-! 

kais, kol pripratome frie svetimos že
mė^ ir jos žmonių ir suleidome į ją sava

posmelis:
Daina ši liaudies gelmėse užgimus,—
Ji niekada nevysta,—
Didžiuokis, motina,
Užauginusi
Sūnų-komunistą!

Eilėraštyje “Ateitį pasitiksime garbin
gai” poetas teisingai šaukia, kad ateitis 
mūsų klaus, ne kiek gražių žodžių mes 
prikalėme, ne kiek saldžių sapnų prisap- 
navome, o -

Tiktai paklaus, kiek darbo tu įdėjai \ 
i (Vis viena, ką nūnai beveiktum tu).

Kad komunizmo nemari idėja
r Klestėtų amžiais

Prie Neries ir Nemuno krantų.
Ir taip beveik kiekvienas rinkinyje 

eilėraštis ugninga kovos ir darbo daina. 
I Visus juos neįmanome pacituoti. Bet bū-

Rojų Mizarą pažinojau 
nuo 1917 metų, tai yra dau
giau kaip per pusšimtį me
tų. Pirmą kartą aš jį su
sitikau vakarinėje mokyk
loje (Warcester, Mass.) 
spalio mėn. Ten mudu mo
kėmės anglų kalbos. Mūsų 
klasė buvo pradinė — pati 
žemiausia. Ten mus mokė 
kaip suslebizavoti: “dog,” 

■“cat,” “boy” ir tam pana
šiai. Young Nfen’s Christi
an Association (YMCA), į 
kurį mes turėjome eiti, ne
turėjo ganėtinai savame pa
state patalpų, tai jie buvo 
pasisamdę vietą vakari
niams kursams Clark uni
versitete.

Pirmą vakarą mudu su 
Rojum paklydome tame uni
versitete. Vietoje mūsų 
pradinio mokslo kambario, 
mes patekome j aukštesnio 
ekonomijos mokslo klasę.

Tą vakarą lygiai aštuntą 
valandą įeina menkutis, 
čiuplus, pusplikis profeso
rius. Jis permeta mus žva
liu žvilgsniu, truputį stap- 
telėja ties manim ir Ro
jum ir, pasidėjęs portfelį 
ant mažo staliuko, pradeda 
kažin ką greitai rašyti ant 
juodlentės, kabančios ant 
sienos prieš mus. Parašė 
keletą sakinių turbūt ang
liškai, tačiau man su Rojum 
jie nebūtų buvę ryškesni, 
net jei jie būtų buvę parašy
ti arabiškai arba chiniškai. 
Profesorius atsigrįžęs į 
mus pradėjo ką tai aiškinti. 
Mūsų kolegos šalimose kė
dėse visais garais rašosi jo 
pamoką į savo sąsiuvinius. 
Mudu su Rojum dikom pri
trenkti. Negi sėdėsime kaip 
vėplos išsižioję. Tai ir mes, 
susiradę popiergaliukų ki
šenėje, “rašom” kiek drū
ti...

Šiaip taip ir išblofinom 
valandą pamokų, nepasiro- 
dydami, kad mes mulkiai. 
Iš pradžios aš pamaniau, 
kad tik aš paukštukus tup
dau; bet žvilgterėjęs į Mi
zarą, matau, kad ir jis taip 
pat daro kaip ir aš. Mane 
paėmė toks durnas juokas, 
kad aš vos tik išsilaikiau 
nesikvatojęs klasėje. Išėjęs 
iš klasės ir prisiminęs tą

absurdišką padėtį, į kurią 
mudu buvome pakliuvę, aš 
taip pradėjau juoktis, kad 
aplink mane, koridoriuje, 
net visi sužiuro. Rojus 
man ir sako: “Anava, kas 
gi tau, dzievaži?” (Rojus 
tuomet dikčiai dzūkuoda- 
vo). Kuomet aš jam paaiš
kinau, ko aš juokiausi, jis 
irgi pradėjo kvatotis.'

Suprantama, tuomet bu
vome jauni, pilni energijos. 
Skaistūs gyvenimo horizon
tai mus viliojo į ateitį ir 
šviesesnį rytojų. Nedaug 
tereikėjo mus prajuokinti.

Vėliau, kuomet susirado
me savo klasę ir pradėjome 
rimčiau mokytis, mūsų pra
dinės klasės mokytojas nu
stebęs klausdavo [Rojaus, iš 
kur tiek gramatikos žino. 
Ar Rojus jam sakė, kad jis 
dirba spaustuvėje, aš neži
nau.

Neilgai mudviem su Ro
jum teko lankyti tą mokyk
lą. Jungtinės A me riko s 
Valstijos jau buvo įsivėlu- 
sios į Pirmąjį pasaulinį ka
rą. Aš įstojau į JAV lai
vyną. Rojus pasiliko Wor- 
cesteryje ir dirbo pas M. 
Paltanavičių prie “Ameri
kos Lietuvio” už zecerį.

To rudenio pažintis su 
Rojum Mizara man buvo 
reikšmingiausias mano gy
venimo momentas. Šian
dien jis dar yra reikšmin
gesnis todėl, kad Rojaus 
raštai išplėšė daug dirvonų 
Amerikos lietuvių darbinin
kų smegenynuose, kurie bu
vo užnuodyti religijos prie
tarais. Jo raštai prikėlė 
daug darbo žmonių iš le
targo miego, iš beviltiško 
vergavimo ponams. Jie su
pažindino net ir Tarybų 
Lietuvos liaudį su amerikie
čiu lietuvių gyvenimu.

Netrukus mudviejų keliai 
su Rojum ir vėl susikryžia
vo. Tai buvo pas Miką Pet
rauską.

Man esant jąunamečiui 
neteko tuoj papulti ant lai
vo. Po keleto savaičių ap
mokymo, taip sakant, mili- 
tarinio muštro, patekau į 
sargybos pareigas Charles
ton, Navy Yard. Kadangi 
toje laivyno stotyje trūko 
kazarmių, tai valdžia mums

mokėjo po $1.25 į dieną ant 
pragyvenimo, ir liuoslaikiu 
galėjom gyvent kur norė
jom.

Mikas Petrauskas tais 
laikais turėjo erdvų namą, 
rodos 679 East Broadway, 
South Bostone. Be konser
vatorijos patalpų, ten buvo 
ir keletas kambarių, ku
riuos jis išnuomodavo. Ka
dangi pas Petrauską atsi
lankydavo tokie Lietuvos 
inteligentai kaip diplomatas 
Bulota, daktaras Šliupas, 
inž. Vileišis ir kiti, tai tas 
namas ir buvo užvadintas 
Pirmoji Koalicinė Lietuvos 
Respublika.

Mano laimei, ir aš ten pa
tekau gyventi. Tuo laiku 
ten gyveno Kostantas Nor
kus, kuris redagavo “San
darą,” o dabar gyvena Ar
gentinoje ir redaguoja Ar
gentinos “Balsą”; chorvedis 
Jonas Velička, kuris tuo 
laiku mokėsi muzikos pas 
Petrauską; aš; na, ir Rojus 
Mizara, kuris dirbo “Kelei
vio” spaustuvėje ir mokėsi 
pas Petrauską dainavimo ir 
smuiko griežimo.

Mes tuomet buvome žalia 
medžiaga—pilni kilnių min
čių ir gražių frazių, bet be 
gyvenimo patirties. Vaka
rais, Petrausko valgomaja
me arbatą gerdami, mes go
džiai klausydavome jo po
kalbių. Mes sekdavome ir 
lietuviškus laikraščius, ku
riuos jau mes šiek tiek mo
kėjome paskaityti. Bet pa- 
tvs, nei vienas iš mūsų, iš
skiriant Rojų, nedrįsome 
nieko rašyti. Rojus jau ir 
tuomet ką tai rašinėdavo, 
nežiūrint, kad didžiuma jo 
tų raštų gal patekdavo į re
daktorių gurbą.

Geriausias universitetas 
mums jaunuoliams tai buvo 
Miko Petrausko konserva
torija. Be to, kad jis mo
kino muzikos, jis mums da
vė labai daug tėviškų pa
tarimų visose gyvenimo 
srityse. Jo patarimų pa
klausęs, aš įstojau į aukš
tojo mokslo inžinerijos mo
kykla, MIT. Jonas Velič
ka išėjo geras chorvedis ir 
daug pasidarbavo meno sri
tyje. Ir daug kitų jaunuo
lių, kurie turėjo kontaktą 
su Miku Petrausku, tapo 
naudingi visuomenės veikė
jai. Bet į Rojų, Petraus
ko mokymas paveikė dau-1

Tai bent grybai
Meksikoje auga grybai, 

kurių galvelių forma visiš
kai panaši į garsiąją meksi- 
kietiškąją skrybėlę — som
brero.

giausiaa. Petrauskas buvo 
karštas Lietuvos mylėtojas 
ir progresyvis liberalas. 
Mizara tapo darbo žmonių 
užtarėjas čia Amerikoje ir 
Lietuvoje. Rojus nukreipė 
visą savo gyvenimo energi
ją į visuomeninę veiklą, ir 
jis ten labai platų barą iš
varė.

Išskiriant trumpą kon
taktą su Rojum Worceste- 
ryje ir pas Petrauską, aš 
su juo tais laikais taip ir 
neturėjau artimesnių ryšių. 
Aš buvau užsiėmęs savo 
profesija inžinerijos srityje, 
o jis visuomenine veikla. 
Jis kartais man skųsdavosi, 
kad jis nėra baigęs aukš
tesnio mokslo. Aš jį pa
guosdavau, kad jis baigė 
liaudies universitetus ir 
daug daugiau atsiekė vi
suomeninėje veikloje. Jo 
gyvenimas, jo darbai, yra 
ryškiausiai įrašyti į Ameri
kos ir Tarybų Lietuvos 
žmonių širdis.

Inžinierius Gabrėnas
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Dar apie>ar apie republikonų 
partijos konvenciją

Rašo. “LAISVES”
Miami Beach, Fla.—Čia 

įvykusi Republikonų pari
jus konvencija nominavo 
Richardą Nixoną JAV pre
zidento vietai, o Spiro Ag
new — viceprezidentu.

Nieko daug apie konven
cijos eigą netenka pasaky
ti—televizija, radijas, spau
da visas jos spalvas išr 
šiojo, parodė skaitančiai 
matančiai publikai. O sp 
vii joje buvo visokių. Tūl 
tančiai kilnojamų, nėšio; 
mų plakatų, maskaradir 
kepurių, pūslinių balionų 
pučiamųjų trimitų buvo p 
kankamai. Na, ir meniškai 
padarytas didelis dran 
lys — republikonų parti; 
simbolis — atliko savo ro|lę.

Visa tai buvo, kas tin 
farsui ar cirkui. Bet k; 
su žmonėmis — delegate 
demokratija? Kas rinko : 
publikonų partijos delega
tus? Ar Amerikos liau 
turėjo sprendžiamąjį ba 
Nixono nominavime į JAV 
prezidento postą? Tai ;au

Tie delegatai buvone.

lAlSVfi Antradienis, Rugpiūčio (August) 20, 1968

juodųjų žmonių įžeidimas. 
Jaunuoliai užsidegė — bal
tąjį rasistą sužalojo, jo au
tomobilį apvertė ir uždegė. 
Rasisto neapykanta neg
rams— sukėlė didesnę nea
pykantą baltiesiems.

Vienok reikia kredituoti 
Miamio merą, spaudą ir ki
tus pareigūnus, kad riau
šėms nuslopinti jie naudo
jo ne vien ginklą, bet ir 
protą. Jie pribuvo į kovos 
areną, kalbėjo su juodųjų 
žmonių vadovybe ir pačiais 
riaušininkais. Blaivus gal
vojimas prisidėjo ir prie to, 
kad Miamyje riaušės ilgai 
netruko ir žalos nepadarė 
tiek daug kiek kituose 
miestuose.

Jei miesto ir valstijos va
dovai, gavę riaušių pamo
ką, neužmirš jos ir imsis 
darbo rasinei neapykantai 
ir skurdui pašalinti, visiems 
bus ramesnis gyvenimas.

Med. mokslų kand. A. VAITILEVIčIUS

Tavo sveikatą saugo ir 
gydo mokslo laimėjimas

| cija turėjo tiek dsįug, kiek 
buvo delegatų, konvenci
jos vadovybė bįednuomenę 
ignoravo. Su asilų velka
mais vežimais atvykę bied
nuomenės atstovai, su Aber
nathy priešakyje, beikalavo 
leidimo į konvencijos salę 
ramiu būdu. Abernathy rei
kalavo, kad jam būtų leis
ta pasakyti kalbą konvenci
joje — išdėstyti biednuo
menės reikalavimus.

Abernathy ir jo grupė 
įleisti į konvencijos salę. 
Bet išlaukus apie keturias 
valandas, Abernathy, nega
vęs progos pasakyti kalbą, 
jis ir jo grupė apleido salę. 
Nixonas nominacijos priė- 
ėmimo kalboje nieko kon
kretaus nepasakė civilinių 
teisių ir juodųjų žmonių 
reikalu. O čia, “Laisvės 
mieste,” N. W. 62-oje gatvė
je, kur negrų daug gyve
na, buvo klausoma ir seka
ma republikonų konvencijos 
eiga. Buvo planuojama su
šaukti protesto mitingą 
prieš republikonų konvenci
ją, kuri paneigė negrų bied
nuomenės teises.

Veikė ginklas ir protas
Kai tik užsidegė riau

šės, sujudo darban miesto 
ir valstijos vadovybė. Grei
tai į kovos areną pribuvo 
miesto meras Stephanas 
Clarkas, iš republikonų kon
vencijos pribuvo guberna
torius Kirkas ir biednuome
nės vadovas Abernathy. Jie 
suČjo į pasitarimą su juo
dųjų žmonių rajono vado
vais. Sušaukta ispeciali 

’ irių sesija.
lių, kurios 

Pasirodė, 
konvencija 
štiš riau- 
iežastis —

Sveikatos sargyboje
Lietuvos darbo žmonių 

sveikatą saugo 7,000 aukš
tąjį mokslą baigusių gydytu 
tojų, 1,019 vaistininkų su^ 
aukštuoju mokslu, 20,328 
felčeriai, medicinos seserys 
ir kiti medicinos specialistai 
su viduriniuoju mokslu. 
Veikia dvi aukštosios medi
cinos mokyklos, 6 vidurinės. 
Keturiuose mokslinio tyri
mo institutuose keli šimtai 
mokslo darbuotojų kruopš
čiai tiria ligų priežastis, ieš
ko ir randa naujus būdus 
kovai su gyventojų serga
mumu. Mūsų respublikoje 
yra visų specialybių prity
rusių gydytojų, daugelyje 
ligoninių atliekamos pačios 
sudėtingiausios operacijos, 
kokios tik yra žinomos pa
sauliniam medicinos moks
lui.

Tik senesnės kartos žmo-^ 
nes beatmena tuos laikus* 
kai gydytojo kai kuriose 
Lietuvos vietose reikėjo va
žiuoti už keliasdešimt ki
lometrų, mokėti labai bran
giai už gydymą. Nenuosta
bu, kad tais laikais buvo 
privisę įvairiausių šundak
tarių, žmonės ieškojo svei
katos atlaiduose, “šventose” 
vietose. Nuostabu, kad kar
tais ir dabar bandoma rek
lamuoti tokias “stebuklin
gas” vietas, net atrasti nau
jas. Labai retai kas betiki 
stebuklingais išgijimais, pa
tys kunigai ir dauguma ti
kinčiųjų susirgę tuojau 
kreipiasi į gydytoją. Vis 
dėlto kartais dar tenka ma- 

. tyti žmones, geriančius ne- 

. švarų šventintą vandenį, de- 
• dančius prie žaizdų ir net 

akių “šventą” žemę, bučiuo
jančius nesveikų žmonių ap^ 
seilėtus kryžius, statulas ir 
kitokias relikvijas. i

Laikas visiems atsisakyti 
tokio apgaulingo “gydymo” 
Gydyti moka ir gali tik iš
simokslinę specialistai. Ta
vo sveikatą saugo mokslas, 
o ne religiniai ir kitokie 
prietarai.

KORESPONDENTAS
žai girdimas irmatomas 
konvencijos salėje.

Rockefellerio pasisakymai 
Vietnamo karo ir partijos 
programos (platformos) 
klausimais, nepriimti. Par
tijos vadovai neklausė nė 
kunigo A. E. Gysano rei
kalavimų, kad JAV milita- 
rinės jėgos būtų ištrauktos 
iš Vietnamo. (Žinoma, par
tijos programa kalba ir už 
“taiką,” bet su “garbe,” mi- 
litariniu laimėjimu.

Nixonas savus tikslus aiš
kiau pasakė kokuse, įvyku
siame Hilton Plaza viešbu
tyje. Čia jis susikvietė par
tijos delegatus iš Kentucky, 
Tennessee, Virginia, South 
Carolina, North Carolina, 
Arkansas, Florida ir Wash
ington, D. C., valstijų. Spau
dos atstovai buvo palikti už 
durų, bet jie greitai sužino
jo, kas ten buvo kalbama.

Nixonas kalbėjo apie rin
kimų strategiją — kaip su
gaudyti balsus. Patenkini
mui pietinių valstijų rasis
tų, Nixonas kritikavo šalies 
teisėjus ir teismus. Teko 
ir JAV Aukšči a u s i a j a m 
Teismui. Žadėjo daugiau 
teisių valstijų ir miestų ta
ryboms mokyklų ir civilinių 
teisių klausimu. Teismai 
(kad ir aukščiausiasis) ne
turį teisės daryti įstatymus, 
o tik interpretuoti įstaty
mus. Vieton federalinių.iš
laidų gyvenvietėms, Nixonas 
žadėjo tik “žmonišką savi
garbą” (human dignity). 
Neigiamai kalbėjo apie 
“open house” įstatymą.

Jei Nixonui lapkričio mė-
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mažos republikonų vadų kli
kos parinkti. Antra, \ ie
na diena konvencijoj būti 
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delegatui kainavo apie $5 
Savaitė konvencijoje — , 
tūkstantinės išlaidos. Iš 
dų žinovai apskaičiuoja, 
kad visų kandidatų, pret 
duojančių į JAV kandida
tus, kampanijai bus išleis
ta apie $50,000,000. 
matome, tai neišmislas, kad 
tik turtingieji kapitalis 
išsiperka vietas į JAV val
džią.

O kaip traktuota t; 
u.

nės pro b 1 e m o s ? 
daug. Vietnamo karas, 
saulinė taika, militari 
bazės užsieniuose, civili 
teisės, biedn u o m e n ė s 
monstracijos, riaušės ir 
ti klausimai. Tiesa, apie _
buvo kalbėta, bet nieko kon
kretaus nenutarta. Sergan
ti draugija buvo ir bus. 
publikonai gyduolių nei 
pė.

Priešingai, republik 
konvencija dar stipriau 
akcentavo Amerikos peliti
nę ligą. Net sergantį Ii, 
Eisenhowerį iš ligoninė 
pastatė už kalbėtoją, 
ir tas senas generolas 
nori kariauti. — Vietnamo 
karą reikia laimėti, Az 
komunizmo plėtimąsi reikia 
sulaikyti, — sakė tas žmo
gus. Bet po savo ka 
jis dar sunkiau susirg

Kokia ironija, sergantis 
senas žmogus arti grabo sa
ko, kad jam giminingas 
Nixonas valdytų šalį, 
Vietname būtų žudomi 
ni vyrai, motinos ir 
kiai. Beprotišką k 
mentalitetą jis nori p; 
Amerikos jauniems 
nėms.

Užkulisinė veikla 
daugiau pasako

Vienok būtų klaida n 
ti, kad visa r efp u b 1 i k 
konvencija buvo tik fa 
kurį matėme konver 
salėje. Kapitalo atsb 
kaip Nixonas, Dirksenas, 
Fordas, Goldwateris ir 
gelis kitų, savuose kokosuo
se veikė, planavo, kad ge
riausi kapitalo saugotojai 
patektų į valstybės vairą. 
Aršusis rasistas-reakc 
rius Goldwateris salė; 
sais garsais skambėjo 
pažangesnis, rimčiau galvo
jąs Rockefelleris buvo

su

aip

tai
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farse” pasaulinės ir vieti- nesi pasisektų tapti JAV
Jų /ra prezidentu, tai galime tikė-

tis daugiau rasinių riaušių, 
biednuomenės ir civilinių 
teisių demonstracijų. Atei-
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nės
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miešto komisionįė
Ieškota priežašci

Riaušės ir republikonai
Netikėtai ir nelauktai Mi- 

amyje, republikonų konven
cijai esant pačioje kulmina
cijoje, trečiadienį (rugpiū- 
čio 7), spontaniškai įvyko 
juodųjų žmonių rajone riau
šės — daugiausia N. W. 62 
gatvėje. Apie desėtkas žmo
nių sužeista, 100 areštuotų, 
padaryta destrukcijos.

Ir šis juodųjų žmonių, 
daugiausia jaunuolių, sąjū
dis turi simptomus Repub
likonų partijos konvencijo
je. Tarp 2,666 konvencijos 
delegatų ir alternatų, negrų 
buvo tik 26 delegatai ir 53 
alternatai. Saugumo po
licijos republikonų konven-

sukėlė riaušes, 
kad republikonų 
buvo tik kibi r k 
šėms. Tikroji pr 
rasizmas, nedarbas, žemas 
atlyginimas, blolgi gyvena
mieji butai.

Miesto komisr 
sėdyje Athalie R 
“Negalima ilgiau tęsti pri
žadus, o namo parėjus juos 
užmiršti.” Juodųjų žmonių 
vadovų pasitarime negras 
jaunuolis guber 
Kirkui sakė: ‘ 
žadėjo 2,600 da:: 
gavome tik 600 
ruožto veikėjai reiškė nepa
sitenkinimą rep 
konvencijai, kur 
reagavo į juodųjų žmonių 
reikalus. (

Rasinė neapy 
riaušėms alieja. 
gatvėje. Koks paltas rasis
tas atvažiavo į j 
nių apgyventą rj; 
lipinęs prie bum 
katą, skelbianti ___
rasistą George Wallace kan
didatu JAV pre 
tai. Tai buvo

onierių po- 
^ange. sakė:

n a t o r i u i 
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’bų, o mes 
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Lietuvos studentų 
vasara

Pernai Lietuvos studentai 
vasaros atostogų metu da
lyvavo dviejose tarptauti
nėse darbo ir poilsio sto
vyklose. Vilniškiai buvo 
susitarę su Greifsvaldo 
universitetu (Vokietijos 
Demokratinė Respublika), 
o kauniečiai — su Kroku
vos Jogailos universiteto 
studentais. Tokios išvykos 
studentams labai patiko, to
dėl šiemet tarptautinių 
stovyklų žymiai daugiau. 
Šią vasarą Elektrėnuose 
stovyklauja , lenkai ir bul
garai, atvyks; čekoslovakai, 
Trakuose — lenkai, Drus
kininkuose — lenkai ir vo
kiečiai. r . -

N o rinčių j ų patekti. į 
stovyklas laĮ)ai daug, 
kės dar plėsti panašių 
vykių skaičių. Na, o
kas važiuoją patys geriau
sieji.

Lietuvos studentų svečiai 
pamatė Vilnių, Trakus, 
Elektrėnus, Pirčiupį, daly
vavo Vilniuje vykusioje 
studentų šventėje. Susitiko 
su Lietuvos poetais, rašy
tojais, aktoriais. Pav., 
bulgarai visą dieną viešė
jo Elektrėnų statybininkų 
šeimose.

Didelis būrys studentų 
stovyklauja Kryme. Skina 
vynuoges, vyšnias, abriko
sus ir kitus vaisius. Po to 
jų laukia dviejų savaičių 
turistinė kelionė Juodosios 
jūros pamariu. Dar kiti — 
ilsis namuose, keliauja po 
Lietuvą. Vasara, atosto
gos... Praleidžia jas kiek
vienas taip, kaip jam atro
do įdomiau.' L. ž.

šias 
rei- 
sto- 
kol

Ties naujuoju Vilniaus parodų paviljo.ru. Jis (pastatytas muziejaus gatvėje.
J. Juknevičiaus nuotr. 1

Iš baisios praeities
Šiandien jau beveik nebe

galima sutikti žmogaus su 
persirgtų raupų žymėmis 
veide. O buvo laikai, kai 
beveik visi suaugę žmonės 
buvo rauplėti. Apie pusę 
susirgusiųjų mirdavo, išli
kusieji nešiodavo šios bai
sios ligos žymes visą am
žių. Nuo raupų išgelbėjo 
mus anglų moks 1 i n i n k a s 
Dženeris suradęs labai veik
lius skiepus. Lietuvoje šie 
skiepai privalomi. Labai 
veiklūs skiepai, taip pat pri
valomi ir nuo dif te rijos. 
Ši liga jau labai retai be
pasitaiko Lietuvoje. Skie
pijama nuo džiovos bru
celiozės, stabo, vidurių 
šiltinės. Pastaraisiais me
tais išrasti labai veiklūs 
skiepai. nuo užkrečiamojo 
vaikų paralyžiaus (polio
mielito) ir tymų.

Šiais laikais skiepais ga
lima apsisaugoti nuo susir
gimo ir daugelio kitų ligų— 
jas visas čia sunku ir iš
vardinti.

Visi skiepai—ilgo, kruopš
taus ir sunkaus mokslinin
kų darbo vaisius.
Sunkus ir kruopštus darbas

Nelengva pagaminti ir 
stipriai veikiančius vaistus. 
Tik devyni šimtai keturio
liktasis E rlich o sukurtas 
arseno preparatas buvo 
tinkamas sifiliui gydyti. 
Vaksmanas išbandė 10,000 
įvairių dirvožemio mikrobų, 
kol surado grybelį, gami
nantį veiklius vaistus nuo 
džiovoj ir daugelio kitų už
krečiamųjų ligų — strepto- 
miciną. Kol streptomicino 
nebuvo, nuo džiovos bakte
rijų sukelto smegenų dan
galų uždegimo mirdavo vi
si juo susirgę vaikai, šian
dien — labai retais atvejais. 
Nuo plaučių džiovos taip 
pat nebuvo tinkamų vaistų, 
išgi j imas p r i k 1 a s ė dau
giausia nuo paties ligonio 
atsparumo.

Šiandien turime daugybę 
rūšių vaistų, vadinamų an
tibiotikais, kuriais galima 
greit ir užtikrintai išgydyti 
kuone visas bakterijų suke
liamas ligas. Mirtis nuo 
užkrečiamos ligos mūsų ša- 

k lyje dabar jau retas atsi
tikimas.

Priešas apgalėtas
O buvo laikai, kai užkre

čiamosios ligos buvo bai
siausia žmonijos rykšte. Ma
ras, cholera, dėmėtoji šilti
nė, raupai, maliarija nu- 

’ siaubdavo ištisus kraštus, 
ištuštindavo miestus, išnai
kindavo kartais ištisas tau
tas. Žmonės žinojo tik dvi 
priemones nuo “pavietrių” 
(epidemijų)): bėgti iš tos 
vietos ir melstis. Tiek bė
gimas, tiek maldos tik pla
tindavo ligas. Bėgliai nu
nešdavo ligą į tolimas vie
tas, o nuo susirinkusių į 
bažnyčias ir stebuklingas 
vietas maldininkų užsikrės- 
davo daugybė sveikų žmo
nių. Liga sustodavo tik 
tuomet, kai silpnieji išmir
davo, o stiprieji persirgda- 
vo ir įgaudavo atsparumą.

Viduriniais amžiais tiky
ba buvo valstybinis reika
las; melstis buvo privaloma 
visiems. O užkrečiamosios 
ir kitokios ligos buvo labai 
paplitusios. Šiais laikais 
Lietuvoje pamaldžių žmo
nių labai nedaug, o minėtų

ar-ligų arba visai nebėra, 
ba jos pasitaiko labai retai. :

Vadinasi, epidemijos ne- i 
priklauso nuo pamaldumo. ■ 
Jas sumažinti ir visai nu
galėti padeda mokslo nuro- ( 
dytosios priemonės. Taip 
pat ir kitos ligos nesirenka, 
ar žmogus tikintis, ar be
dievis, ar doras, ar nusi
žengėlis. Sveikata priklau
so nuo įgimto ir įgyto at
sparumo, nuo gyvenimo są
lygų, nuo to, kiek žmogui 
pavyksta išsisaugoti užkra
to ir kitų kenksmingų veiks
nių.

švara ir jos vaidmuo
Šiais laikais užkrečiamo

sioms ligoms plisti užkerta 
kelią ne tik galingi vais
tai ir skiepai. Ne mažes
nę reikšmę čia turi švara. 
Daugelis ligų plinta per 
užkrėstą vandenį. Tik moks
lo dėka šiandien didžiulius 
miestus galima aprūpinti 
švariu vandeniu. Net ir pa
prastam šuliniui įrengti, 
kad į jį negalėtų patekti 
užkratas, reikia mokslo ži
nių. Mokslas nurodo, kaip 
tiekti ir ruošti maistą, kad 
per jį neplistų ligos. Dėka 
švaros, baigia išnykti utėlės. 
O juk utėlės padėdavo plis
ti dėmėta j ai šiltinei ir kai 
kurioms kitoms ligoms. 
Maras plisdavo daugiausia 
per blusas, o jos taip pat 
nemėgsta švaros. 1. Švara, 
chemikalai žymiai sumaži
no musių ir kitokių vabz
džių — ligų pemešėjų skai
čių.

Šių laikų medicina turi 
galingų priemonių kovai ir 
su kitomis, neužkratinėmis 
ligomis. Suirusių, nustoju
sių veikti organų veiklą ga
lima pakeisti vaistais, apa
ratais. Pavyzdžiui, sutrikus 
kasos veikimui, žmogus su
serga cukralige. Bet kasos 
gaminamą medžiagą — in
suliną galima suleisti švirkš
tu ir tuo pašalinti sunkius 
šios ligos reiškinius. Su
trikus inkstų veiklai, juos 
laikinai gali pavaduoti 
“dirbtinis inkstas.” Pailsė
ję inkstai dažnai vėl prade-' 
da dirbti normaliai. Kai 
reikia operuoti širdį, ją ga
lima sustabdyti kelioms va
landoms. Už ją dirba “šir- 
dies-plaučių” aparatas.

Ir chirurgo peilis padeda 
kovoti

Chirurgai dabar atlieka 
nuostabias operacijas. Pa
šalinami navikai iš bet kurių 
organų, net iš smegenų, iš
plaunamos sutrikusios da
lys, persodinami audiniai, 
prigydoma nauja skaidrioji 
akies plėvelė. Šios ir dauge
lis kitų operacijų jau laiko
mos paprastomis. Pastarai
siais metais išmokta ope
ruoti širdį, įdedant dirbti
nius vožtuvus, praplatinant 
susiaurėjusias angas. Vietoj 
sutrikusių kraujagyslių 
įsiuvami plastmasiniai vam
zdeliai. Sunkių operacijų 
metu žmogų galima ne tik 
užmigdyti, bet ir užšaldyti.

Jau visai nedaug beliko 
ligų, prieš kurias dar nepa
kankamai taiklūs medikų 
ginklai. Dar ne visas vėžio 
formas sugebama išgydyti. 
Dalis širdies ligomis sergan
čių žmonių miršta ne laiku. 
Tačiau k a s di e n mokslas 
randa naujų būdų, naujų 
priemonių, kabant vis veik
lesnių.

Tauragiečiai turi kuo 
pasididžiuoti

Tauragiečiai pagrįstai di
džiuojasi savo pavyzdiniu 
liaudies ansambliu “Jūra”. 
Dainomis ir šokiais jis gar
sina miestą net už respub
likos ribų. “Jūros” kolekty
vas gastroliavo įvairiuose 
respublikos rajonuose, Es
tijoje, Gruzijoje, Latvijo
je, Kaliningrado srityje. 
Ansamblio pasirodymus 
žiūrėjo respublikos televi
zijos žiūrovai, juos trans
liavo centrinė televizija ir 
net “Intervizija”.

Vienuolika metų gyvuoja 
šis puikus ansamblis. Jo 
branduolį sudaro seni tau
ragiečiai, mylintys dainą, 
šokius, muziką. Jau daug 
metų ansamblyje dalyvau
ja mokytojas K. Giedraitis, 
darbininkė L. Trumpaitytė, 
medicinos mokslų kandida
tas V. Batutis, inžinierius 
J. Kubilius, tarnautoja B. 
Levickaitė, žurnalistai B. 
Jagminas, J. Gaižauskas ir 
daugelis kitų.

Neseniai “Jūros” kolekty
vas nudžiugino tauragie- 
čius premjera. Naujoje an
samblio programoje ^kū
riniai — muzika, dainos, 
šokiai. Ji sukompanuota iš 
mūsų respublikos kompo^h 
torių bei Pabaltijo tautų — 
lietuvių, latvių, estų — liau
dies kūrinių. *

i
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BINGHAMTON, N. Y
Iš LDS 6 kp. susirinkimo

DS 6 kuopos mėnesinis 
tisirinkimas įvyko rugp: 
io 2 d., toje pačioje viet 

je. Tiktai labai gaila, k 
nedaug narių atėjo, o viį 
buvo svarbus susirinkimas.

Trumpi buvo kuopos val
dybos raportai. Tiktai fi
nansų sekretorė Adelė 
Kumpan pranešė, kad per 
kiek laiko sirgusieji n 
riai Aleksas ir jo žmon 
Rapčiai ir M. Sadauskie 
pasveiko ir atsisakė nuo 
tolesnės pašalpos. Taipgi 
ir E. Kazėnienė užsiregist
ravusi pašalpai, bet jau p 
sveiko. A. Nąvalinskas, 
Yudikaitis ir M. Simonai 
jau ilgas laikas serga. Li 
kime ir šiems nariams su 
mingo ir greito pasveikin

Iš atsibuvusios išvyk 
<*epos 28 d. M. Lynn vis 
komisijos vardu pateikė 
sfeiulkmeniškai paruoštą i 
portą. Jinai sakė: Išvy 
pavyko gerai, 
svečių, 
mininkės atvežė tortus 
padovanojo H. Pagiegal 
nė, O. Kereilienė, O. Uogon- 
tienė ir M. Kazlauskienė. 
P. Jasilionienė — kavą, pfe- 
ną ir cukrų. M. Lynn 
bulvių saladą, U. Šimol 
nienė ir N. Strolienė — bu
telį šiltesnio gėrimo. Kem
pės savininkė B. Kulbių 
ir viešnia Lucy Raudūvie 
(pittstonietė) padirbę 
Pinigais prisidėjo po <>2
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mus klausimus. P. Jasilio- 
nienė ir A. Žemaitienė pa
sakė, kad jos abi sutinka su 
Vaicekauskų raportu. De
legatų raportas priimtas 
vienbalsiai.

Po visų raportų kai ku
rie nariai iškėlė klausimą, 
kad vienokiu ar kitokiu bū
du yra reikalas Jonui Kul- 
biui ir Juozui Lynn asme
niškai pareikšti šiltą padė
ką už jų parodytą didelį, 
draugišką pritarimą LDS 6 
kuopai. Po trumpos disku
sijos vienbalsiai nutarta jų

vo stubos ir rengiasi sta
tyti duplex — porą aparte 
mentų turistams, kurių čia 
žiemoti privažiuoja pusėti
nai daug. Geriausių sėkmių.

Abelnai skaičiuojant, mū
sų Anna Maria auga gana 
sparčiai. Vien tik per pra
eitus metus stubų pastaty
ta už $100,300. O šiais 
metais, iki liepos mėnesio 
naujų stubų išaugo už virš 
$85,900. Vieną duplex ga
lima pastatyti už $15,000 ir 
mažiau. Žmonės sako, kad 
tai yra prieinama kaina.

Tai proga pensininkams, 
norintiems dar pasipinigau-

pagarbai suruošti sudėti- įį turistų, atvažiuojančių 
nius pietus ir pavadinti Jo- žiemą praleisti, 
no Kulbio kempės “atidary- biausia lietuviams, "i ii m • ♦ • '

J. VASILIAUSKAS

Dzūkijos sūnus ■■ didvyris
Minint J. Vito 25-ąsias žuvimo metines

žienė ir A. Mačiukier 
Kempės savininkas Jonas 
Kulbis davė vietą. Viską 
sudėjus kartu, susidarė už
darbio $89.55. Komisijos 
raportas vienbalsiai priim
tas su pagyrimu. Kuopos 
pirmininkė H. Žukienė kųo- 
p(fs vardu pareiškė šiltą >a- 
dėltą komisijai, darbinin
kams, visiems už dovanas 
ir visai gerajai publikai 
dalyvavimą.

Buvo skaitytas gražus 
su šiltais linkėjimais laiš 
iš Chicagos nuo priešfa; 
tinio (NCN) veiklos ko 
teto pirmininko prof. B 
Kubiliaus, kuriame jisai 
koja už piniginę auką 
ir tuo pačiu kartu Iii ki 
mums sėkmės ateities veik
loje. Jo gražus laiškas pri
imtas vienbalsiai.

LDS 6 kuopos delegata|i iš 
ką tik atsibuvusio LDS 
to Seimo pateikė rapo 
K. Vaičikauskienė kalH 
angliškai. Ji pasakojo, 
seimas buvo geras. Pad^ry- 
įa daug svarbių tarimų, 
reikia išvystyti plate 
kumpos veiklą ir kiek 
lint pasidarbuoti', kad 
daugiausiai įrašyti jaunes
nės kartos žmonių į L(DS. 
J. Vaicekauskas truputį

mo” banketu. Tuojau visi 
nariai užsimokėjo pietų kai
ną po $3.00 asmeniui; kelios 
draugės pasižadėjo padir
bėti sutelkimui dalyvių ir 
paimti jų mokestį. Šis po
būvis įvyks sekmadienį, 
rugpiūčio 25 d., Jono Kul- 
bio kempėj. Pietūs bus duo
dami 12:30 vai. Rengėjos 
visus prašo pribūti laiku.

LDS 6 kuopos dėmesiui
Sekantis LDS 6 kuopos 

susirinkimas bus nukeltas iš 
pirmadienio, rugsėjo 2-os d., 
į trečiadienį, rugsėjo 4-ą d., 
nes rugs. 2-oji bus Labor 
Day ir salė bus uždaryta. 
Vieta — 226 Clinton Street. 
Pradžia 7 vai. vak. Visi na
riai prašomi dalyvauti, nes 
turime svarbių reikalų ap
tarti. Vienas iš svarbiau
sių — tai sudaryti planus 
geram pasiruošimui sėkmin
gai pravesti rudeninį pobū
vį, kuris įvyks spalio mėn.

Ona Wellus

O svar- 
norin- 

tiems prailginti dar 20 me
tų savo gyvenimo ir turin
tiems kiek ištekliaus, verta 
išbandyti saulėtą Floridą 
prie Gulf of Mexico marių. 
Manau, tikrai nesigailėtų.

Jaunavedžiai iš Bridge
port, Conn., Petro ir Sofi
jos Putrimų duktė Barbara 
ir Jeffrey Pirkalla pralei
do medaus mėnesio porą 
dienų Anna Maria saloje.

Linkiu jiems laimingo, 
linksmo porinio gyvenimo.
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Anna Maria, Fla.
Viešnios iš Auburn, Me.

. ' . . . ' . ; i f .{. ■ ' '
Mielas ir linksmas; buvo 

pasimatymas su mano šei
ma, Bronia Apšė g ai te 
ir anūke Kathy Kaulakis, 
kurią dar taip neseniai ne
šiojau ant rankų, o dabar 
jau kolegijos studentė, sie
kianti slaugės mokslo me
dicinoje. Porą savaičių pa
viešėjo ir pasigerėjo pui
kiu saulėtos Floridos oru ir 
Gulf of Mexico marių bal
tu smėlynu. Apleido mus 
kaip sapnas, iki kito pasi
matymo.

Prisiminimui Prano
Prisimenant Prano Apše

gos 10-metinę mirties su
kaktį (mirė liepos 8, 1958 
m.), aukoju “Laisvei” du 
Lithuanian Building Cor
poration Šerus.

Brockton, Mass.
Mielieji Laisviečiai!

Kaip jums jau žinoma, 
drg. Geo. Šimaitis prieš 
keletą savaičių pasidavė 
Brocktono ligoninėn. Ir 
tuoj buvo padaryta jam 
operacija ant vidurių. Už 
keleto dienų po operacijos 
aš jį aplankiau. Dar buvo 
pilnas dujų, nieko jo ne
klausinėjau —- dar buvo 
skausmuose. Vėliau nuo ki
tų girdime, kad pamaži ei
na geryn. Reiškia, operaci
ja sėkminga.

Mūsų apylinkėje Geo. Ši
maitis yra populiarus, užtad 
jį daug kas lanko.

Kiek girdime, dar greit i 
namus neparvažiuos; mat, 
reikalinga atidi priežiūra, 
kas namuose neįmanoma.

Mūsų kaiminka M. Var-j 
neckienė irgi turėjo svečių, 
iš Wayland, Mass. Svečia-: 
vosi duktė Valerija' su sa-i 
vo sūneliais. Praleido mė-| 
nesį laiko pagelbėdama mo-'

pa- 
. pildė raportą, pažym^da- .___ ______________ r

etų tinai prie namų. O prie toJmas, kad seimo eigos n
vyravo pavyzdingas drau- su pagalba ir pritarimui 
giškumas, visi delega 

’kreipė dėmesį į diskusu
tai dukros ir žento dar pasi
ja- pirko keletą lotų šalia sa

PIKNIK
Rengia

Sekmadienį,

AS-PIETŪS
LLD 28 kuopa

, Rugpiūčio 18 d
Geram tikslui — spaudos naudai 

•VAITO! HŲ SODYBOJE 
25 Roosevelt Drive -:- Waterbury, Conn

Pietūs bus duodami 1 valandą. Kaina prieinama. į

Piknike dalyvaus “Laisvės” redaktorius Jonas 
Gasiūnas ir Administratorė Lilija Kavaliauskaitė 

Kviečiame vietinh s ir iš apylinkės dalyvauti. 
Linksmai praleisite dieną.

Pirmą kartą sumaniau 
mūsų priešininkų pikniką 
aplankyti, kadangi jis čia 
pat, o oras irgi buvo labai 
gražus.

Pikniką ruošė radijo 
pusvalandžio vedėjas Min- 
kus. Jis, kaip žinoma, yra 
anų srovių darbuotojas di
delis pažangiečių ėdikas. 
Mano nuostabai, jis į savo 
pikniką sutraukė daug pub- 
kos. į

Kalbų apie politiką bei 
partijas nesakė. Programą 
turėjo įdomią ir ilgą. Rin
ko gažuolę lietuvaitę. Ko
kia ten jų kultūros darbuo
toja, kuri užlaiko lietuviškų 
šokių mokyklą, pasirodė su 
savo berniukais ir mergai
tėmis, su lietuviškais šo
kiais. Išėjo į estradą ir ma
no amžininkų su senovės 
kadriliumi. Juos buvo la
bai liūdna stebėti. Kadan-į 
gi per jų radiją Ivaškiene; 
labai giriama kaip lietuviš-l 
kų šokių ekspertė, tai tru-l 
pūtį nusivyliau. Bet jau-! 
nuoliai gražūs ir judrūs; jie: 
visiems patiko, patiko ir 
man.

Dar turėjo užsikvietę^ 
estonų jaunuolių šokėjų 
grupę. Jie jau suaugesni —' 
.po ūsu. Tikrai buvo kuo 
pasigrožėti.

Vėliau šoko tvistą ir ki
tus mūsų krašto šokius. 
Buvo ir šokėjų kontestai.i 
Visi kontestai dar labai; 
naivūs. Ruošėjų persona-

nes, o pats, slapstydamasis 
Kaune ir Vilniuje, aktyviai 
ėmėsi organizuoti pasiprie
šinimą okupantams.

Neturėdamas ryšių su 
LKP CK, J . Vitas savo ini
ciatyva subūrė lietuvių an
tifašistų grupes Vilniuje į 
vieną organi z a c i j ą, kuri 
pasivadino Lietuvos išlais
vinimo sąjunga. Ji užmez
gė ryšius su antifašistinė
mis organizacijomis kitose 
Lietuvos vietovėse, o po ku
rio laiko — ir su J. Pše- 
valskio vadovaujama lenkų 
patriotų sąjunga bei su 
Vilniaus geto antifašistinė
mis grupėmis, vadovauja
momis I. Vitenbergo. .

1943 metų pavasarį pri
brendo sąlygos sukurti va
dovaujantį centrą. Minėtų 
organizacijų vadovų pasita
rime, kuriam pirmininkavo 
J. Vitas, buvo nutarta su
kurti Lietuvos KP Vilniaus 
miesto pogrindinį komitetą, 
o pirmuoju komiteto sekre- .mokslo 
torium buvo išrinktas J. 
Vitas. Vilniaus antifašisti
nėse organizacijose hitleri
nės okupacijos metais bu
vo daugiau kaip 500 narių, 
jų tarpe — 120 komunistų.

Plati veikla
Antifašistinės organizaci

jos, vadovaujamos LKP 
Vilniaus miesto pogrindinio 
komiteto, išvystė platų pro
pagandinį darbą. Pogrin
dinėse spaustuvėse buvo 
dauginami atsišaukimai lie
tuvių, lenkų, vokiečių ir ru
sų kalbomis, Itidžiami laik
raščiai — vienas lietuvių ir 
du lenkų kalbomis.

Vilniaus pogrindininkai 
atliko nemaža kovinių veiks
mų. Jie naikino hitlerinin
kus pačiame mieste, vykdė 
diversijas įmonėse, geležin
kelyje. Buvo užmegzti ry
šiai su partizanų būriais, 
kuriems teikė reikalingas 
žinias, vaistus, ginklus, 
siuntė kovotojus, žlugdė 
okupantų mobilizacines 
priemones.

J. Vitas, kaip Vilniaus 
pog r i n d i n i n k ų vadovas, 
stengėsi antifašistinių or
ganizacijų veiklą išplėsti už 
miesto ribų. Jis siuntė ry-

... Pirmasis pasaulinis 
karas. Vargingo Dzūkijos 
valstiečio sūnus Jonas Va
lūnas (tokia buvo tikroji 
Juozo Vito pavardė) atsi
dūrė Rusijoje. Čia jį mo
bilizavo į caro armiją. Po 
Spalio socialistinės revoliu
cijos J. Valūnas — Raudo
nosios Armijos gretose.

Sužinojęs, kad Lietuvoje 
paskelbta Tarybų valdžia,
1919 metų sausio mėnesį 
jis atvyko į Vilnių ir įstojo 
į I-ąjį lietuvių revoliucinį 
skrajojantį partizanų būrį, 
kuriame buvo 135 kovoto
jai. Čia jis buvo priimtas 
į Komunistų partiją.

Drąisius karys
Sumanus ir drąsus karys 

priešo užnugaryje atliko ne
mažai svarbių karo vado
vybės užduočių. Perėjęs 
fronto liniją ir slapčia at
vykęs į Alytų, J. Vitas už
mezgė ryšius su nelegalia 
vietine partine organizaci
ja, surinko žinias apie prie
šo kariuomenę, dar kelis 
kartus perėjęs fronto li
niją pristatė ginklų — pa
dėjo apginkluoti darbinin
kus, kurie parėmė Raudo
nąją Armiją, užimant Aly
tų.

Kon t r revoliucijai imant 
viršų, J. Vitas aplankė Aly
tų, Kazlų Rūdą ir kitus 
miestus, padėdamas kurtis 
nelegalioms partinėms or
ganizacijoms.

1919 metų antroje pusėje 
J. Vitas šiaurės Lietuvoje 
ir prie Daugpilio, Latvijo
je, vadovaudamas žvalgų 
būriui, kovojo su lietuvių, 
lenkų ir latvių buržuazi
niais daliniais,‘pereidinėda- 
vo fronto linijjį ir agituoda
vo suklaidintus eilinius prie
šo kareivius, platino komu
nistinę literatūrą. Kartą 
J. Vitą latvių karininkai 
sulaikė ir po pusantro mė
nesio kalinimo perdavė bur
žuazinės Lietuvos vyriau
sybei.

Kariuomenėje
Mobilizuotas į buržuazi

nę kariuomenę, J. Vitas tar
navo Ukmergėje IX pėsti
ninkų pulke, kur buvo daug
1920 m. vasario mėn. Kau- šininkus, literatūrą į kitus 
no kareivių sukilimo daly- Lietuvos miestus, o labai 
vių. Jis sukūrė pogrindinę 
partinę kuopelę, buvo LKP 
pulko komiteto narys, ba
taliono partinis organizato
rius, padėjo partijai nele-

< galiai gabenti iš Vilniaus; 
per demarkacinę liniją į! 
Lietuvos giluumą komunis-! 
tinę literatūrą, sužlugdė: 
karininkų užmačias pasto
ti kelią Raudonajai Armi
jai, kuri traukėsi nuo Var
šuvos.

Revoliucinė J. Vito veikla 
buvo susekta ir 1921 m. ba-> 
landžio mėn. jį suėmė. Jo 
laukė kariuomenės teismas 
ir mirties bausmė, bet pa-; 
vyko pabėgti iš karinės da-: 
boklės. Kurį laiką dirbo 
pogrindinį partinį .darbą 
Kaune. Ilgai negalėdamas 
gyventi Lietuvoje, išvyko į 
Tarybų Rusiją.

J. Vitas Vilniuje Į
.. .Didžiojo Tėvynės karo 

audra J. Vitą ūžjklupo Vii-, 
niuje. Nepavykus pasi
traukti į šalies gilumą, šei
mą apgyvendino pas gimi-

Medžiai atskleidžia 
paslaptis

Kaunietis mokslininkas 
Teodoras Bitvinskas paro
do seno ąžuolinio grindinio 
nuolaužą. Ją neseniai rado 
Kaune, betiesiant Vilniaus 
gatve dujotiekį. Ištyrus 
nuolaužą radijo anglies me
todu, buvo nustatytas jos 
amžius — 890 metų. O tuo 
pačiu ir tai, kad Kauno se
namiestyje daugiau kaip 
prieš aštuonis šimtmečius 
jaū buvęs medinis grindi
nys.

— Medžiai rašo savo is
toriją, — pasakoja ,T. Bit
vinskas. — Šis metraštis, 
“parašytas” besikeičian č i ų 
formų rievėmis, atspindi 
klimato istoriją. Jis padeda 
nustatyti klimatinius, o tuo 
pačiu ir saulės aktyvumo 
ritmus prieš daugelį Šimt
mečių.

Dendrochronolo gijos ir 
dendroklimatologijos moks
lų Tarybų šalyje imta pla
čiau domėtis penkiasdešim
taisiais metais. Tarp pirmų
jų tyrinėtojų buvo ir šios 
_____ i šakos pionierius 
Lietuvoje T. Bitvinskas, va
dovaujantis šiemet sudary
tai LTSR Mokslų akademi
jos Botanikos instituto spe
cialiai tyrinėtojų grupei 
Kaune. Kauniečio disertaci
ja — viena pirmųjų šalyje 
šiuo klausimu.

dažnai, nebodamas pavojų, 
ir pats, pakeitęs išvaizdą, 
išvykdavo.

Didvyrio mirtis
Išdavus provoka toriui, 

1943 m. birželio 19 d. Vil
niuje jis buvo suimtas ir po 
žiaurių kankinimų — nu
žudytas. Tačiau J. Vito 
bendražygiai kovojo toliau, 
kol mūsų žilajame Vilniuje 
vėl plevėsavo raudonoji vė
liava. ■

Už ypatingus nuopelnus, 
narsumą ir didvyriškumą 
kovoje prieš vokiškuosius 
okupantus Didžiojo Tėvy
nės karo metu, LKP Vil
niaus pogrindinio miesto 
komiteto sekretoriui J. Vi
tui po mirties buvo suteik
tas Tarybų Sąjungos Did
vyrio vardas.

las neturi tinkamos patir
ties.

Vienas iš stebėtojų.

Help Wanted Male

AUTO MECHANIC
Experienced. Married. Steady 

work. Knowledge of foreign cars. 
Helpful, but not necessary. Call 
MA 2-0782 or write Box 1-7, 724 
Jefferson Bldg., Phila., Pa.

(60-64)

Virš 65 metų amžiaus 
žmonės

' Dažnai kalbama, kad pie
tinėse valstijose rasi dau
giau senesnio amžiaus žmo
nių. O ištikrųjų visai ne

Čia paduodame skaičius, 
imtus iš 1965 metų, tų vals
tijų, kurios 
kaip 300,000 žmonių kurie 
turi daugiau 
tus amžiaus :

turi daugiau

kaip 65 me-

HELP WANTED

with knitting and hosiery and 
sweater experience.

MILTON HOSIERY
55 Maple St., Milton, Pa.

717-742-9411
(60-63)

STATIONARY ENGINEER. Stea
dy employment for maintenance en
gineer, new plant, full employment, 
excellent opportunity, all benefits. 
Call 609-695-2722. - (61-64)

MAN 
To work in 

Poultry Plant 
Apply

324 Callowhill St., Phila., Pa.
(61-64)

BOILER MAN

Experienced 1st class
Permanent position

Good salary
YORKTOWN INN

WA 7-3800 (61-65)

KENNEL WORK
Near Cherry Hill. Part time.

6 to 10 AM. 5 Mornings. 
Good with animals.

Call 609-424-2288. Or 858-4248.
(61-63)

MACHINIST

Lathe operator, only 1st class 
operator need apply. 2 in. to 18 in. 
work. Small shop now working 55 
hrs. Apply at Quonset Hut, 19th & 
Cambria Sts. Call BA 3-3513, ext. 
36. Ask for Mr. Schindler.

(62-65)

MALE or FEMALE

Procentas 
pagal tos 
valstijos

SEWING ROOM SUPERVISOR
i j >For full fashion knit tops. 

Phone collect.
MILTON HOSIERY 

55 Maple St., Milton, Pa.
717-742-9411

(60-63)

TAI LOGARITMINE 
LINIUOTE

Kuo tikslesnė logaritmi
nė liniuotė, tuo ji būna il
gesnė. Nešioti kišenėje šį 
skaičiavimo prietaisą nepa
togu. Todėl viena JAV fir
ma pagamino 25 centimet
rų ilgio liniuotę, kuri susi
suka panašiai ’kaip metali
nis metras.

Valstija 

New York 
California 
Pennsyl

vania
Ilinois 
Ohio 
Texas 
Florida 
Michigan 
New Jersey 
Massa 

chusetts
Missouri 
Indiana 
Wisconsin 
Minnesota 
North 

■Carolina
Iowa 
Tennessee 
Georgia 
Virginia 
Kentucky

Virš 65 m.
amžiaus 
žmonių gyventojus

1,859,000 10.3%
1,577,000 8.5

1,190,000 10.3 
1,048,000 9.8 

948,000 9.2 
852,000 8.1 
713,000 12.3 
701,000 
629,000

605,000 
524,000 
467,000 
439,000 
388,000

353,000 
344,000 
335,000 
320,000 
319,000 
314,000

9.3

11.3
11.6

9.6
10.6
10.9

12.5

Daugiau įvairių parengi
mų “Laisvės” naudai.

Help Wanted Female

HOUSEWORK, general. Fast, yet 
clean and thorough. Neat appear
ance. Mon., Wed. & Fri., 8 to 5: 30. 
$15 a day. Own transp. a must. 2 
adults, 5 children, small dog. Rose
mont vic. Call 527-2098 after 5 PM.

(62-63)

VENETIAN BLIND 
ASSEMLERS 

Experienced only. 
Call NE 4-4600

(63-65)

Rochester, N. Y.
Piknikas

Gedimino Draugija ruošia 
pikniką šeštadienį, rugpiū
čio 24 d., savoje svetainėje, 
575 Joseph Ave.Prasidės 12 
vai. dieną Bus skanių val
gių ir gėrimų.

Visus prašome dalyvauti. 
Pasimatysite su draugais— 
linksmai laiką praleisite. -

Komitetas

Širdinga Padėka
Staiga mirus VYTAUTUI ZABLACKUI, drau

gai, draugės ir geros valios žmonės siuntė mums 
visoms trims laiškelius, ir per spaudą išreikšdami 
suraminimo užuojautą. Mes ačiuojame visiems už 
pareikštą atjautimą.

Antaneta Puišiene, motina
Adelė Pakalniškienė, sesuo

— Clearwater, Fla.
Natalija Black, žmona 

—•Spring Valley, Calif.
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“LAISVĖS” REIKALAIS KRISLAI
LAISVĖ

SERGA Viešnia iš Clevelando
Antradienis, Rugpiūčio (August) 20, 1068

Šiomis dienomis g; 
vei.” Prašome pasiska

J. S. Mažeika, Chitago, III.
(atminčiai mir i

K. Genys, Scrantop, Pa. ..
A. M. Shultz, Port

,uta paramos laikraščiui “Lais
tyti:

7 * .
.įsios žmonos Sofijos) $100.00
n. Pa.................................. 41.00

32.00
10.00
10.00

and, Oregon ...........
Suffield, Conn.........
side, N. J..................
nčiai mirusio direk. 
Miami, Fla................

John Stensler, Hill
Aido Choras (atm

K. Kinderio),
A. L. Bordon, (atminčiai mirusios žmonos 

Mary), Kenosha, Wis.....................
William Baltrušait
Vera ir Valys Bur
Liet. Moterų Apšv:

Shimkets, likvjLtcvyo/, j.

Veronika Wasiloski, Mountain Top, Pa. .. 
Povilas ir Nelė Ventai, Jamaica, N. Y. .. 
Caroline Remeitis, Berlin, Conn................
Andrew Stenes, Bronx, N. Y......................
J. G., Brooklyn, N. Y............. ....................
V. ir O. Čepuliai,
Jonas ir Ona Kalvaičiai, Maspeth, N. Y. 
Sophie Petkus, Brooklyn,. N. Y................
F. Nagine, Keene, N. H.............................
Karl Kaptein, Brooklyn, R Y.......... ..........
Fr. Swallow, Pitts 
Po $1: A. Grigaitis, 

ington Sta., N. Y.; Jo

s, Brooklyn, N. Y...........
kai, Jamaica, N. Y.........
etos Klubas (per Bessie 
davęs), Pittsburgh, Pa.

10.00

10.00
10.00
10.00

10.00 
. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 6.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
.. 5.00 
... 3.00 
... 2.00 

burgh, Pa.............................  2.00
Jennings, La.; P. Gavėnas, Hunt- 

hn Kūniškas, Newark, N. J.; O. 
Cibulsky, B’klyn, N. Y.; Uršulė Bagdonienė, Flushing,

Brooklyn, N. Y.

ršminėtiems rėmėjams. VasaraTai didelis ačiū v
labai maža Įplaukų, o išhaidų — nėra galo. Neužilgo pra
sidės mūsų laikraščio vajus, gavimas naujų skaitytyojų 
ir atnaujinimas prenumeratų. Prašome vajininkų pasi
ruošti darbui ir šiais 
tais darosi sunkiau dč 
išlaikyti mūsų laikraštį

metais—žinoma, kiekvienais me- 
rbuotis, bet reikia laikytis, kad 
. Ačiū.

“Laisves” Adm-cija

dau-las pradėjo rūpintis 
giau žmonių veisimosi kont
role. Tuo pat laiku mc 
nos mokslas jau rup 
išrasti būdus v e i s i nh o s i 
kontrolei chemine pagalba. 
O mes spaudoje skaitome, 
jog cheminės piliulės 
duoda gerų pasekmių ir 
jau milijonai moterį 
naudoja.

Bet tūlos bažnytinės 
vos, ypatingai k a t a 1 
pradėjo ieškoti priekabių 
prie cheminės veisimosi 
kontrolės. Tokia kontrolė, 

. jie sako, esanti dūšioj žu
dymas. Todėl katalikų 
nyčios galvos paskubomis 
“išrado” kokį ten “ritmiš- 
‘ką” būdą veisimuisi ko ntro- 
liuoti, matyt, norėdami už
bėgti už akių veis 
kontrolei. Bet greitai 
terys surado, kad ta jų 
“ritmiška” kontrolė niekam 
verta.

Moterims talkon atėjo dar 
ir daugelis eilinių katalikų 
kunigų, kurie sako, jog vei
simosi kontrolė yra gimdy
tojos dalykas. Jie safo, ji 

kurį

kaip 
už il- 
susi-

o pusi.)

dici- 
nasi

jau 
kad 
jas

kų

baž-

mosi
mo

tojos dalykas. Jie sa 
galinti pasirinkti bet 
būdą.

Popiežiui nepatiki)
Popiežiui Pauliui V 

nepatiko, kaip prieš 
ris šimtus metų p 
žiams kita kas nepatik 
lauže gyvą sudegino 
dano Bruno todėl, ka 
palaike Nikalojaus Koper
niko mokslą, jog Žem 
kasi aplink Saulę, o ne 
lė aplink Žemę, kaip popie
žiai pasakojo. Paulii 
išleido Įsakymą, kad jnote- 
rys nevartotų jokio 
saugojimo, bet gimdy 
atodairos, nežiūrint 
kų.

O kas gali, žmonių 
čiui vis daugėjant, atsitikti 
jau netaip tolimoje a 
je, tuo tikrai tenka susirū
pinti. Mokslui reikia pa
vartoti nelabai aukštu ma
tematiką, ir jis sur 
kad jeigu žmonija ta

I tas 
ketu- 
opie- 
). Jię 
Gior- 
d jis

ė su-
Sau-

s VI

apsi- 
ų be 
pasė-

skai-

eity

anda, 
p be

Gimdymas ir kontrole 
Vėlesniais metais n|ioks-atodairos dauginsis, 

dabar, tai jau netaip 
gų amžių pasaulis
lauks prieauglio katastro
fos.

Kad kas nepradėtų ramin
tis, manydamas, kad tokia 
padėtis. Amerikos nepalies, 
tai reikia \ sakyti,. ,kad pa
lies visą , pasaulį, .jei žmonių 
daugėjimui kontrolės ne
bus. Ųž dviejų šimtų me
tų Amerikoje bus, matema
tika rodo, vienas bilijonas 
gyventojų, jei žmonių dau
gėjimui kontrolės nebus. 
Tai reiškia, kad tada Ame
rikoje būtų tris sykius tiek 
žmonių, kiek jų yra šian
dien visame pasaulyje!

O visame pasaulyje už 200 
metų žmonių būtų,: jei dau
gėjimas vyktų be kontro
lės, arti dviejų šimtų bili
jonų!

Yra pasaulyje tokių žmo
nių, kurie griežtai stoja 
prieš dauginimosi kontro
lę. Bet jie dažniausiai yra 
tam tikri politikieriai, val
dovai. Jie mato didelia
me prieauglyje progą pa
siekti tam tikras užmačias, 
panaudojant milijonus žmo
nių pagrobimui žemių, ša- 
lių.

Antrajame pasauliniame 
kare žuvo net 40 milijonų 
žmonių — mūšiuose ir ki
taip—tik todėl, kad fašisti
niai nusiteikė politikieriai 
matė sau didelę naudą iš 
žmonių žudymo kare.

Jei valdovai kontroliuos 
žmonių daugėjimą tokiu 
būdu, ,tai žmonės taip 
greitai nesidaugins. Tačiau 
tokia prieauglio “kontrolė” 
vra brutališka, nežmoniš
ka ir beprotiška.

Todėl mokslininkai, ir net 
protingesni kunigai, kaip ir 
kiti žmonės, stoja už žmo
nišką prieuglio kontrolę ir 
net pačiam popiežiui Pau
liui VI atsako, kad jis žmo
nių prieauglio klausimu 
klysta, kaip ir jo pirmta- 
kūnai klydo kituose žmonis 
jos reikaluose.

A. Gilman

(Tąsa iš 1-m
Taip žodis žodi i parašyta.
Atsimenate, anais

Lietuva buvo pavesta Marijai. 
Buvo ja pasitikėta. Bet nieks 
iš to neišėjo. Dabar ją pave
dėme panelei Nixoniutei. žiū
rėsime, kaip ji pa

Kaip ten nebūtų, dabar visi 
“vaduotojai” ir

metais

sirodys.

veiksniai” 
galime ramiai naktimis mie- 

rakętas saugus 
ir ne šven-

goti, mūsų
gražios, nors gal
tos, mergaitės raijkose.

Net keliais ii 
niais P. Stravinsk 
menševikų dięnraštyje (“N.”, 
rugp. 9 d.) teisiro 
VLIKą ir jo veiki 
giais ir siauraprc 
plūdo visus 
lios lietuvius, gar 
veikėjus, mūsų \ 
sotus, daktarus ir profesorius 
(buvusius ar esamuosius), ku
rie išstoja prieš VLIKą, kaip 
tautos atstovybę”,

Bet skaitydama) 
tiradą, žmogus 
turi prieiti išvadc 
“puikūs” epitetai 
toje priklauso 
Argi blaivaus proto ir gerai 
matantis žmogus 
teisinti tau ko n 
teisinti ir apginti f VLIKas 
atstovavo ir neatstovauja 
kiai tautai.

tis straips- 
as Chicagos

ir gynė 
Siaurarė- 

čiais jis iš- 
mūsų geros va

šius vyrus ir 
isokius, filo-

s Stravinsko 
r nenoromis 
s, kad tie 
pirmoje vie- 
jam pačiam.

gali ginti ir 
egalima pa- 

ne- 
jo-

Ne išmislas, bet šventa tie- 
, “Associated Press” prane- 

atikano, kad 
ulius VI sa-

sa.
Šimu tiesiai iš V 
šiandien pop. Pa 
vo rankose turi 1|0,000 kunigų 
prašymus atleisti 
gystės, nes jie 
Jie nori geruoju 
kunigyste ir apsivesti.

■ Kaip žinia, tie 
rie meta kunigy.s 
žiaus leidimo, yra ekskomuni- 
kuojami, “ant amžių amžinų
jų” išmetami iš katalikų baž
nyčios. . ■ . ,

Be to> niekas tikrai/nė neži
no, nė, gali besuskaityti, kiek 
katalikų kunigų be popiežiaus 
leidimo meta kur

Visi spėja, kad 
piežiaųs enciklik 
dymų kontrolę d^r labiau pa
skatins rimčiau 
kunigus nusivilkti sutaną 
pradėti normalų vyrišką gyve
nimą.

juos iš kuni- 
nori ženytis. 
atsiskirti su

kunigai, kū
tę be popie

igystę..
vėliausia po- 

a prieš gim-

galvojančius 
ir

Lietuvaitė gražiame 
meniniame filme

New Yorke 
atre rodomas fi 
Vyriausią jame vaidmenį 
vaidina lietuvai 
Ioanna Shimkus 
Rašytojas Phil 
taipgi lietuvis, 
knygų autorius, 
“Daily World” 
gražiai rašo api 
nį. Zitos rolę v 
na Paxinou, o 
ta Annos, ku 
Šimkutė. Zita 
tėvo sesuo, jau 
teriškė.

Bonosky pabif< 
tą, kad tiek Z 
brolis, Annos 
veiklūs antifaš 
ir krito kovoje 
rolo Franco dik 
nijoje. 
antifašistinė.

Bonoskio nuo 
na Šimkutė to j 
rolėje sukūrė t:' 
įspūdingą charakterį.

Džiugu, kad 
lietuvaitė graži 
jo. Linkime Ši 
mes tolimesniuose jos kar
jeros žygiuose.

“Suton” te
mas “Zita.”

ūė kanadietė 
(Šimkutė).

ip Bonosky, 
daugelio 
laikraštyje

I rugp. 16 d.) 
e filmo turi- 
aidina Kati- 
Zita yra te- 
rią vaidina 
yra Annos 
senyva mo

ežia tą fak
tą, tiek jos 
tėvas, buvo 
štai. Tėvas 
prieš gene- 

tatūrą Ispa- 
Todėl :?ilmo dvasia

mone, Joan- 
je svarbioje 
krai gilų ir

dar viena 
ai atsižymė- 
mkutei sek-

Rep.

New Yorko rūbsiuvių ra- 
jorie gresęs išvežioto jų strei
kas tapo atidėtas.

Drauge černevičienė pir
madienį telefonu pranešė, 
kad yra smarkiai susirgusi 
draugė Viktorija Brusokie- 
nė. Penktadienį jai buvo 
padaryta sunki operacija 
ant viduriu. Ligonė guli 
Brunswick Medical Center, 
Long Island. Lankymo va
landos kasdieną tarp 2:30 
ir 3:30 po pietų.

Ligoninės adresas — 366 
Broadway, Amityville, L. I.

Linkime draugei Bruso- 
kienei greitai ir pilnai su- 
sveikti.

Aplankius Čepulius
Praėjusi ketvirtadienį ap

lankiau Vincą ir Oną Čepu
lius.

Kai jau gal visiems “L” 
skaitantiems žmonėms žino
ma, Vincas jau keletas me
tų yra kankinamas Parkin
son o ligos. *

Radau jį sėdintį sofoje, 
tik apatiniuose drabužiuose. 
Skundžiasi, negalįs pakęsti 
šios vasaros šilumos.

Labai ligos sudžiovintas, 
silpnas, nuolat reikalingas 
kito asmens pagalbos. Ir tą 
nagalbą jam suteikia rūpes
tingoji jo žmona Ona. Tuoj 
gauni įspūdį, kad jie vienas 
kitą labai gerbia, kaip ir 
anksčiau sveiki būdami.

žmona sako, kad Vincas 
turi gerą apetitą ir valgo 
beveik kaip sveikas.

Nežiūrint fizinio silpnu
mo, dvasiniai jis yra stip
rus, viskuo domisi — seka, 
kas pasaulyje vyksta.

Ona apagilestauja, kad 
negalėjo dalyvauti užpraė- 
iusio sekmadienio pietuose 
Forest Park'e, -ir įteikė' mo
kestį už pietus — visą pen
kinę. ' i ' ' •

Ištvermės abiem draugam 
Čepuliam! ______ V.

• ■ f ,i • ’-

Praėjusį savaitgalį į Ke
nedžio aerodromą atskrido 
clevelandietė Ona Kazilio- 
nienė. Savaitei apsistojo 
pas draugę Lapašauskienę 
Far Rockaway pajūryje, o 
kitą savaitę mano praleisti 
pas drg. Rainienę Brookly- 
ne.

Kazilionienė yra labai pa
milusi New Yorko byčius. 
Saugaus ir sveiko jai pasi
maudymo ! V.

Montevideo. Urugvaj a u s 
valdžia uždarė laikraštį “EI 
Diario” už prielankų apra
šymą studentų demonstra
cijų.

Sveikinimas iš Californ
Geriausių linkėjimų vi

siems laisviečiams iš sykiais 
saulėtos ir nelabai šiltos 
Californijos. San Francisco 
oras dabartiniu laiku stovi 
tarp 58 ir 60 laipsnių.

Aplank ėmė mineralines 
karšto vandens maudynes 
ir suakmenė jusiu medžių 
karalystę.

Su sveikata jaučiuosi ge
rai. Geriausi visiems linkė
jimai nuo draugų Karosų.

J. Stanelis

Narkotikų sekliai prie
miestiniuose rajonuose vyk
dė ieškojimą narkotikų var
totojų ir pardavėjų. Sugau
dė apie šimtą asmenų.

Kelios dešimtys jaunų 
žmonių “atostogas” leidžia 
tolimuose valstijos rajonuo
se, renka parašus taikos ir 
laisvės kandidatams uždėti 
ant baloto.

Brooklyne renkami para
šai į Valstijos seimelį kan
didatų pastatyti Allen Man- 
gurten. • -• ■

KABLEGRAMOS IŠ LIETUVOS
(Tasa iš pirmo psl.) t 

žinomas New Yorko lietu
viams. Tai vienas didžiau
sių meno veiklos entuzias
tų Jungtinėse Valstijose, re
žisierius ir atlikėjas, litera
tas, aktyvus pažangios 
spaudos bendradarbis.

Ši jo viešnagė Lietuvoje 
— trečioji per visą 62 metų 
laikotarpį, nugyventą emi
gracijoje. O štai sūnus Hen
rikas Lietuvoje pirmą kar
tą. Kalbėdamas jis pasakė: 
“Neįsivaizdavau, kad pa
saulyje yra toks žavus kam
pelis. Tikėkite manim, ma
čiau daug šalių ir dar dau
giau žmonių, bet niekados 
nepamiršiu Vilniaus ir vil
niečių, nuostabių Anykščių 
apylinkių, lietuviško svetin
gumo. Aš tik dabar supra
tau, kodėl Jungtinių Valsti
jų lietuviai per daugelį de
šimčių metų neužmiršta sa
vo tėviškės. Man visiškai 
suprantamas mano tėvo, se
tt y v o žmogaus, veržimasis 
per tokius tolius į tėvų že
mę”.

Henrikas Juška apgailes
tavo, kad viešnagė Lietu
voje buvo per trumpa. Pro
fesorius, organinės chemi
jos specialistas H. Juška 
tikisi po poros metų vėl at
vykti Lietuvon.

—Tikiuosi, kad tada įvyks 
artimesnė pažintis su Lie
tuvos mokslininkais, — pa
sakė Henrikas.—Jūsų mok
slininkų vardai dar nėra 
plačiai žinomi Jungtinėse 
Valstijose. Aš, žinoma, kal
bu apie chemikus, o juk bū
damas čia sužinojau, kad 
chemijos mokslai yra bene

Su J. ir H. Juškais, sugrįžusiais 
iš Tarybų Lietuvos

Kaip žinia, Jonas Juška 
ir jo sūnus mokslininkas 
Henry Juška buvo išvykę 
viešnagei į Tarybų Lietuvą. 
Praėjusį penktadienį jiedu 
buvo užėję į “Laisvę” per
duoti mums visiems linkė
jimus iš Lietuvos. Džiugu 
buvo matyti juos tokius 
sveikus ir entuziastiškus po 
tokios ilgos kelionės. Jie 
negali atsidžiaugti tiek ke
lione, tiek viešnage. Sako 
parsivežę glėbius nepamirš
tamų įspūdžių.

Jonas jau buvo pirmiau 
lankęsis Tarybų Lietuvoje 
net dviemis atvejais, tai jam 
ši viešnagė nebuvo naujie
na. Bet Henry! Jis pirmą 
kartą lankėsi savo tėvų 
gimtinėje. Jam viskas buvo 
nauja, viskas jį ten žavėjo 
ir domino! O jis matė labai 
daug. Buvo susitikęs su 
daugybe puikių žmonių. Su
sipažino su kai kuriomis 
mokslo įstaigomis.

Juškai Lietuvoje viešėjo 
vienuolika dienų. Daugiau
sia laiko praleido pačiame

Vilniuje ir plačiai susipasį, 
no su jo įdomybėmis. HenX 
ry mano, kad Lietuvos sos^i 
tinė yra vienas iš puikiau
sių miestų pasaulyje.

O Lietuvos žmonės! Jie 
gerai apsirengę, sočiai pa
valgę, jie, pasak Henry — 
“smart”! Abudu labai di
džiuojasi susitikimu ir pa
žintimi su vyriausiu “Tie
sos ” redaktoriumi Henriku 
Zimanu. Vytautas Pečiūra 
ir visa eilė kitų puikių žmo
nių jų viešnagę padarė ne
išdildomu atsiminimu.

Aišku, kad Juškai nepa- 
skupės iš Lietuvos parsi
vežtais įspūdžiais pasidalyti 
su Amerikos lietuviais per 
įvairias sueigas. Viena to
kių bus pas Lazauckus ruo
šiama aidiečių sueiga ateir 
nantį šeštadienį, rugp. 24 d; 
Abudu žadėjo dalyvauti.

Taip pat tikimės, kad 
draugas Juška savo įspū
džiais pasidalys ir su visais 
“Laisvės” skaitytojais.

Rep.

vyraujantys respublikos 
moksliniame pasaulyje.

Henrikas Juška, gimęs ir 
augęs New Yorke, kalba 
lietuviškai. Jo didžiausia 
svajonė — padovanoti šią 
kalbą vaikams ir anūkams.

—Bet užvis labiausiai no
riu, kad Juškų giminė nie
kad neužmirštų Lietuvos.

Paskutiniai pasibu č i a v i- 
mai. Lėktuvas pakilo ir nu
skrido Maskvos kryptimi. 
Po poros dienų Juškai iš 
Maskvos patraukė į New- 
Yorką.

Antanais Vaivutskas

Išvyko atostogų
“Laisvės” administratorė 

Lilija Kavaliauskaitė porai 
savaičių pasitraukė iš dar
bo pasilsėti pirm artėjan
čio didžiojo darbymečio — 
laikraščio vajaus, kuris 
prasidės spalio mėnesį.

Lilija vyksta pas seserį ir 
švogerį Agnę ir Antaną Ju
revičius, ir brolį Praną Ka
valiauską, St. Petersburg, 
Fla. Žinoma, jinai aplankys 
ir daugelį savo ilgamečių 
draugų ir pažįstamų, kurių 
ji turi gausiai, juos ir jų 
veiklą maloniai prisimena. 
Asmeniškai juos susitikti 
ne dažnai tenka dėl kelio
nės tolio ir dėl nepatogumo 
ilgesniam laikui palikti at
sakingą darbą.

Linkime Lilijai gero po
ilsio, smagios viešnagės. O 
visus turinčius reikalų Ad- 
ministraci j o je prašome 
kantriai palaukti iki Lilija 
parvyks.

Aido Choro piknikas 
bus naujoviškas

Šį šeštadienį, rugpiūčio 24 
d., Lazauskų sode, penktą 
valandą bus duodama va
karienė ir įsigėrimai.

Taipgi, pat pradžioj turė
sime surprizą. Baigiant 
valgyti, turėsime praneši
mus tik ką sugrįžusių iš 
Tarybų. Lietuvos Jono Juš
kos, Henry Juškos ir Ėvos 
Mizarienės.

Po pranešimų Aido Cho
ras padainuos keletą daine
lių, Ajonas Grygas parodys 
Tarybų Lietuvoj gamintus 
filmuš: komediją “Skenduo
lis” ir,‘Žydėk, Jaunystę!” 
su daugeliu gražių dainų ir 
šokių.
kviečiame yisas-visus Ai

do Choro prietelius atsilan
kyti. Visų lauksime.

Aido Choras

New Yorko gaisrininkai 
dažnai primena miesto gas- 
padoriams, jog jie gali rug
sėjo 30 d. išeiti streikąn, 
jen nebus naujos sutarties.

Sugrįžo labai 
pasitenkinę

Pirmadienio ankstų rytą 
sutinku Joną Gasiūną ir 
Joną Grybą. Klausiu, kaip 
jaučiasi. O jie jaučiasi la
bai puikiai. Mat, drg. Ga- 
siūnas sekmadienį buvo 
Waterburio piknike, o drg. 
Grybas “ūžė” pas usterie- 
čius. Džiugu, kad abudu 
piknikai labai gražiai pavy
ko.

iWaterburieciai net nesi
tikėję tiek daug publikos. 
p Worcesterio spaudos pik^ 
pikę įųvę prisirinkę ir pri
važiavę apie tiek pat, k^tp 
ir pernai.

Ljnksma, kad abiejuose 
piknikuose žmonių nuotai
ką buvo gera, entuziastiš
ka.

Aišku, kad iš piknikų bus 
mūsų spaudai ir medžiagi
nės naudos. Rep.

So. Setauket miestelyje 
prigėrė du dviejų metu ber
niukai pro atvirus vartus 
įsigavę į kieme esantį prū
dą.

Sellersville, Pa.
:; VAŽIUOKIME PAS RAMANAUSKUS I I:

SOCIALI PARENGIMU J: 
‘ ’ < • i; B. Ramanauskienė kviečia draugus iš arti ir 
L toliau gyvenančius dalyvauti šiame pokylyje.^;; 
•• Rugsėjo mėnesį ji atšvęs savo 70 m. gimimo ;;
• ■ sukaktį. I:
ĮI Tie kur buvome, žinome, kad graži ir pato- •;

gi vieta puikiai praleisti dieną.
L Dalyvaukime visi, palinkėti Ramanauskienei <>
• ’ “Ilgiausių metų”! ;;

J J

Sekmadienį, Rugsėjo 1 d.
Į! — RAMANAUSKŲ ŪKYJE — ”,
;; Pietūs 1 valandą, o vakarienei 5 vai. J JI •
L Ant rytojaus šventė “Labor Day”, galėsite parvykę ;; 
L į namus “atostogauti”. ••’ ’ .......... .. —........ .....  ‘,
^KELRODIS: U
i ’ Nedaro skirtumo, iš kur į Ramanauskų ūkį važiuo- ;;
• • site, kad privažiuotuiąėte Sellersville, Pa., turite įva- ;; 
j > žiuoti į kelią 309, iš kurio, važiuojant iš Philadelphijos ;; 
L ir pravažiavus 1 mylią, reikia sukti į kairę (ant kampo j’ 
«• Texaco gasolino stotis)—į kelią 563, kuriuo važiuoti rei- ;;
• • kia 3 mylias iki Lonely Rd., ir čia sukti į kairę, kur tuo- ;;
i • jau rasite Ramanauskų rezidenciją. ;;
j • Philadelphiečiams lengva pasiekti Sellersville busu. ;; 
; • Bušai apleidžia Trailways Terminal, 13-a ir Arch Sts., ;; 
;; iš ryto 7, 9 ir 11:24 valandomis. Turite pasakyti buso ; ( 
;; vairuotojui, kad jūs norite išlipti Sellersvillėj, išlipsite^ D 
;; prie Washington House. įjj




